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Resultat 
 

Enhetens resultat har höjts inom de flesta områden. På flera håll och inom många 

områden kraftigt. Den totala andelen nöjda föräldrar har ökat med 7 procentenheter, från 76 

% 2016 till 83 % 2017. Likvärdigheten har också ökat, från en differens på 32 % (2016) till 

endast 14 % (2017). 
 
Om Normer och värden 
 

Normer och värden syns ytterst genom den relationskompetens och det relationsskapande 

arbete personalen besitter och genomför. Arbetet med detta är i fokus i enhetens alla verksamheter. 

Förskolans uppdrag och arbete med att främja jämställdhet och motverka diskriminering är omistligt. 

 

Genus- och likabehandlingsperspektivet ska genomsyra förskolans alla ämnes- och 

arbetsområden, såväl interiört och miljömässigt som i mötet och samtalet människor emellan i 

förskolan. Solbergaskogens förskolors arbete ska ske och vidareutvecklas i linje med gällande lagar, 

riktlinjer och föreskrifter, såsom Barnkonventionen, Skollagen, Diskrimineringslagen och förskolans 

läroplan (Lpfö98, Rev. 2016), samt verksamheternas egna planer och pedagogiska ställningstaganden. 

I och med att enheten sedan juni har en ny förskolechef, har förskolechef samt ledningsgrupp 

prioriterat att identifiera nuläget i enheten samt sett över rekryteringsbehov och kompetensförsörjning. 

Samtal och avstämning mellan ledning och pedagogisk personal har skett och sker regelbundet. 

 

Analys Normer och värden 
 

Två av verksamheterna har höjt sitt resultat, en stod stilla. Glädjande är att den verksamhet 

med lägst resultat är den som höjt sig mest, 8 procentenheter. Årsmålet är uppnått. 

Likvärdigheten har ökat inom enheten, från en differens på 20 % (2016) till endast 11 % (2017). 
 

Barns, föräldrars och pedagogers upplevelser pekar på att kvaliteten inom enheten är hög och att 

utvecklingen är fortsatt god. Pedagogiska ställningstaganden, framtagande av nytt gemensamt 

material, noggranna rekryteringar, stärkt rollförståelse och ökat ansvarstagande är exempel på faktorer 

som påverkat resultatet positivt. 

 

Om Utveckling och lärande 

I Solbergaskogens förskolor råder alltjämt en öppen kunskapssyn och ett ämnesintegrerat 

arbetssätt. För att förtydliga vilka ämnesområden som berör vad samt stärka dessas koppling till 

WKI, Förskoleundersökningen och förskolans läroplan är merparten av enhetens reflekterande, 

dokumenterande och kommunikativa arbete sedan augusti 2017 uppdelat i sex fokusområden: 

 
1. Lek och livsfrågor 

2. Pedagogisk miljö och material 

3. Barns språkliga och kommunikativa utveckling 

4. Skapande verksamhet och olika uttrycksformer 

5. Barns matematiska utveckling 

6. Naturvetenskap och teknik 



 

  

 
 

 

Analys Utveckling och lärande 

 

Enheten har höjt sitt resultat med 7 procentenheter. Glädjande är att två av verksamheterna 

har höjt sina resultat rejält, 13 respektive 15 procentenheter. Årsmålet är uppnått. Även 

likvärdigheten mellan verksamheterna har ökat, från en differens på 30 % (2016) till endast 12 

% (2017). Personalens självvärdering (WKI) visar att likvärdigheten sammantaget har ökat 

inom enheten, samtidigt som dess resultat legat stilla eller sjunkit en aning inom några områden.  

 

Ett utvecklingsarbete kring hur barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs har pågått 

under året. Resultatet liksom föräldrars och personals upplevelser pekar på att detta, liksom området 

Utveckling och lärande i allmänhet, har förbättrats och att den positiva utvecklingen fortsatt pågår. 

 

Översyn och utveckling av förskolornas pedagogiska miljöer, noggrann rekrytering och 

tydligare ämnesorientering samt ökat utbud av pedagogisk litteratur och fortbildning är 

exempel på faktorer som påverkat resultatet positivt. Vidare har revideringen av 

informationsmaterial liksom förtydligade roll- och ansvarsområden bidragit till den goda utvecklingen. 

Om Barns inflytande 

 

Barns inflytande över sin tillvaro i förskolan och över sitt lärande är ett uttalat fokusområde nu och 

framöver, i kombination med att tidigare nämnda relationskompetens och relationsskapande arbete är 

högt prioriterat i enhetens alla verksamheter, tillika arbetet med att främja jämställdhet och motverka 

diskriminering. Vuxnas arbetssätt och förhållningssätt är centralt för detta. Just vikten av att 

främja barns tal- och livsutrymme liksom allmänna inflytande, syns även det explicit i enhetens folder 

Pedagogik för ett helt livsutrymme. 

 

Analys barns inflytande 
 

Genom översyn och förbättring av dagsrutiner, gruppindelningar, förhållningssätt och bemötande samt 

rutiner rörande bland annat dokumentation, måltider och utomhusvistelser har barnens inflytande 

ökat. Lokaler, möblering och material har också anpassats bättre till befintliga barngrupper. 

 

Om Förskola och hem 

 

Solbergaskogens förskolor strävar efter och ska ha en god och tydlig samverkan med hemmen 

och vårdnadshavarna. Stärkt öppenhet och ömsesidiga förväntningar underlättar för alla 

parter. 

 

Analys Förskola och hem 

 

Resultatet har förbättrats, från 79 % till 83 %. Även likvärdigheten har ökat, från en differens 

på 22 % (2016) till 14 % (2017). Rutinerna för samverkan har setts och ses löpande över, liksom 

vilka dokument som förekommer gällande information och kommunikation mellan förskola och hem, 

samt personalens kännedom om dessa och hur de nyttjas. 

 

Om Samverkan med skolan 
 
Samverkan med områdets skolor är viktigt och av stor betydelse för barns skolstart. 

Solbergaskogens förskolors avsikt är att stärka samarbetet med skolorna. 



 

  

 
 

 

 

Analys Samverkan med skolan 

 

Resultat är gott och arbetet kring barns övergång från förskola till förskoleklass fungerar bra. 
Rutiner och dokument för övergång till förskoleklass finns och används. 

I Solbergaskogens förskolor (resultatenhet 4) ingår förskolorna Trollsländan, Skogsgläntan 

och Eken samt Älvsjös öppna förskola. Förskolorna ligger i hjärtat av Solberga med närhet 

till både skog och parker. Solbergaskogen och Kristallparken är nära grannar. Öppna 

förskolan finns i Älvsjö centrum, nära kommunikationer och i anslutning till bibliotek och 

Medborgarkontor. 

 



 

  

 
 

 

Förskolechef 

Har det övergripande ansvaret för enhetens samtliga verksamheter och dess alla delar, samt leder och 

sammankallar ledningsgruppen. 

 

Pedagogisk ledare 

Samverkar med och stödjer förskolechef i att driva, utveckla och följa upp det pedagogiska arbetet på 

förskolorna. Pedagogiska ledaren ingår i ledningsgruppen liksom har en nyckelfunktion i att handleda 

och utveckla arbetslag organisatoriskt och pedagogiskt, samt bistå chef och arbetslag i enhetens 

systematiska kvalitetsarbete. 

 

Administratör 

Har tillsammans med förskolechef ansvar för administration gällande personal, lokaler, 

varubeställningar och ekonomifrågor. Administratören ingår i ledningsgruppen. 

 

Arbetslagsledare/Förskollärare 

Har ansvar för att leda den pedagogiska verksamheten på varje avdelning och i respektive arbetslag. 

 

Arbetslaget 

Har ett gemensamt ansvar för respektive avdelnings pedagogiska verksamhet. I arbetslaget ingår alla 

som arbetar med barnen, både barnskötare och lärare. 

 

Kockar och kost 

En av enhetens förskolor, Skogsgläntan, har catering, vilka levererar lunch till verksamheten dagligen. 

Eken och Trollsländan har sedan september 2017 nybyggda tillagningskök. En heltidsanställd kock 

arbetar på respektive förskola. Samtliga förskolor följer Livsmedelsverkets rekommendationer kring 



 

  

 
 

 

hållbar och näringsrik mat. Så långt det är möjligt och använder enheten ekologiska, kravmärkta och 

nyckelhålsmärkta livsmedel. 

 

Lokalvård 

Förskolornas lokaler städas dagtid av anställd lokalvårdare. 

 

Styrdokument 

Till grund för enhetens arbete ligger ytterst Skollagen och Förskolans läroplan (Lpfö98 Rev. 2016), 

följt av FN:s Barnkonvention och Stockholms stads förskoleprogram samt Älvsjö 

stadsdelsförvaltnings verksamhetsplan. Enhetens Verksamhetsplan (EVP), Likabehandlingsplan och 

Språkhandlingsplan samt arbetslagens Arbetsplaner utgör också underlag för enhetens arbete. Till 

grund för hela enhetens pedagogiska arbete ligger även enhetens gemensamma dokument Pedagogik 

för ett helt livsutrymme. Dokumentet är en folder med ett antal pedagogiska, etiska och relationella 

ställningstaganden. Nyckelorden är jämställdhet, likabehandling och lekutveckling. 

 

Möten, planering och samtal 

Ledningsgruppen träffas veckovis, vanligtvis på måndagar. Varje arbetslag har gemensam 

planerings-/reflektionstid tillsammans minst en gång i veckan. Förskollärare har ytterligare tid 

avsatt för dokumentation och planering. 

 

Förskollärare, förskolechef och pedagogisk ledare träffas varje fredag på Pedagogiskt forum, 

utifrån en i huvudsak förutbestämd dagordning. Kollegialt lärande och kunskapsutbyte, transparens, 

samarbete och ämnesfokus är ledord under detta forum. Eventuella frågor och nödvändiga beslut följs 

upp och tas följande måndag, när ledningsgruppen träffas. Ledningsgrupp och kollegium har tät och 

regelbunden dialog. 

 

Förskolechef och pedagogisk ledare deltar i sin tur på träffar och dialogmöten inom (främst) Älvsjö, 

tillsammans med chefer och ledare från andra enheter/områden, samt personal och ledning inom 

förvaltning och nämnd. 

 

Varje månad har respektive förskola Arbetsplatsträff (APT), där all personal i verksamheten ses 

för avstämning och diskussion. Varje träff följer en dagordning som sedan protokollförs och 

kommuniceras internt. 

 

Fackliga företrädare och ombud träffar regelbundet ledningsgruppen, enligt rådande 

samverkansavtal och med stöd av Arbetsmiljölagen och Medbestämmandelagen. Förskolechef och 

personal har årliga medarbetar- och lönesamtal. 

 

Vårdnadshavare erbjuds uppföljningssamtal efter inskolning samt två ordinarie utvecklingssamtal 

varje år. Samtalen sker tillsammans med barnets närmaste personal.  

 

Föräldramöte sker två gånger per år. På varje förskola (ej på Öppna förskolan) finns också ett 

föräldraråd. Rådet består av föräldrarepresentanter, vilka träffar förskolechef och pedagoger ett par 

gånger per år. Rådet är en viktig länk i förskolans samverkan med hemmen. 



 

  

 
 

 

Enhetens och arbetslagens dokumentation och systematiska kvalitetsarbete (SKA) följer en utarbetad 

ordning och tydlig struktur. Även WKI (Webbaserad Kvalitets Indikator) och självvärdering är en del 

av enhetens systematiska kvalitetsarbete. Varje arbetslag genomför egna självvärderingar samt har en 

egen arbetsplan, vilka löper i linje med ovanstående. Vidare är Förskoleundersökningen (fylls i årligen 

av vårdnadshavare) viktig för verksamheternas utvärdering och kvalitetsarbete. 

 

Pedagoger och pedagogisk ledare samverkar kring kvalitetsarbetet, vilket bidrar med underlag till 

betydande delar av enhetens regelbundna rapportering och redovisning till stadsdelsförvaltningen. Den 

Verksamhetsplan (EVP) som enheten författar årligen utgår från det löpande kvalitetsarbetet, samt är 

kopplad till förskolans läroplan och till Älvsjös nämndmål. 

 

Till grund för merparten av kvalitetsarbetet ligger också Skollagen, Stockholms stads förskoleprogram 

och FN:s Konvention om barnets rättigheter samt enhetens tertialrapportering (två gånger per år). 

 

Nämndmål: Förskolans arbetssätt utvecklar barnens förmågor inom samtliga 

läroplansområden 

 
Övergripande resultat 

Den totala andelen nöjda föräldrar har ökat med 7 procentenheter sedan 2016. Enhetens årsmål är 

uppnått och utvecklingen är fortsatt positiv. Likvärdigheten har också ökat, från en differens på 32 

% (2016) till 14 % (2017). 

Övriga resultat 

4.1   Normer och värden 
 

4.1.1  Alla medarbetares arbetssätt och förhållningssätt skapar förutsättningar för att 

alla barn ges möjlighet att utveckla förståelse för allas lika värde utifrån alla barns 

unika förutsättningar och behov.  

Förväntat resultat 

• En verksamhet där barnen uppmuntrats till att utveckla sina sociala förmågor samt respekt och 

omsorg för allt levande.

• En verksamhet där barnen ges lika möjlighet att utvecklas i en genomtänkt miljö ur ett genus- och 



 

  

 
 

 

likabehandlingsperspektiv.

Bedömning av måluppfyllelse:    Uppfyllt 

 

Två av verksamheterna har höjt sitt resultat, en stod stilla. Glädjande är att den verksamhet 

med lägst resultat är den som höjt sig mest, 8 procentenheter. Årsmålet är uppnått. 

Likvärdigheten (FU) har också ökat, från en differens på 20 % (2016) till endast 11 % (2017). 

Resultat Förskolundersökningen 2017 

Analys av resultat 

 Ett förtydligat grepp om vad slags pedagogik enheten står för och hur har formulerats, under 

titeln Pedagogik för ett helt livsutrymme. Arbetet med detta är långsiktigt och har inletts under 

sommaren. Även alla föräldrar har introducerats i detta och vad det på sikt innebär. 

 

 Upplevelsen bland personal, ledning och föräldrar är att områden som sociala förmågor, 

respekt för allt levande, jämställdhet och likabehandling ägnats större fokus under 

föreliggande år jämfört med tidigare. Särskilt efterfrågat, bland både personal och föräldrar, är 

ökade kunskaper och åtgärder kring just genus- och jämställdhetsfrågor, liksom 

likabehandling och bemötande i vidare bemärkelse. 

 

 Nämnda områden har lyfts under gemensamma sammankomster inom kollegiet, men också 

vid informations- och föräldramöten. Både internt och externt alltså. 

 

 Flera grupper inom enheten har funnit stöd i Unicefs arbetsmaterial rörande barns rättigheter. 

Barn och pedagoger har med utgångspunkt i materialet arbetat med olika projekt. 

 



 

  

 
 

 

 Inom ramen för årstemat "Hållbar framtid" ryms även att skapa en hållbar social miljö i 

förskolan. Däribland bemötande, kompisskap, konflikthantering, empatiska förmågor och livs- 

och talutrymme. Naturen, naturmaterial och ekologi utgör grunden för många 

lärandeprocesser och arbetsprojekt inom enheten. En betydande del av projekten är initierade 

av barnen. 

 

 Enhetens pedagoger visar genom sina egna utvärderingar och sitt systematiska 

kvalitetsarbete på upplevelsen att både barn och personal stärkts i sitt empatiska 

uppträdande och perspektivtagande liksom i sitt bemötande och språkbruk. 
 

 Förskolans barnlitteratur och annat pedagogiskt material gås igenom successivt, utifrån ett 

normkreativt, inkluderande och jämställt perspektiv. 

 

 Med avstamp i enhetens planeringsdag i augusti i år genomfördes genomgångar kring genus- 

och jämställdhetsfrågor samt vikten av gott bemötande. Sociala förmågor, empatiutveckling, 

jämställdhet, HBTQ-frågor och alla barns rättigheter lyftes, följt av exempel på konkreta 

pedagogiska tillvägagångssätt. Ett brett utbud av pedagogisk litteratur och metodmaterial har 

införskaffats och finns tillgängligt för all personal inom enheten. Vidare kommer interna 

fortbildningar och workshops ske kontinuerligt närmsta året, liksom regelbundna reflektioner 

och diskussioner, främst vid APT-tillfällen och under de strukturerade veckomöten där 

enhetens gruppansvariga träffas tillsammans med förskolechef och pedagogisk ledare. 

 

 Exempel på enhetens pågående arbete och långsiktiga strävan syns i Solbergaskogens 

förskolors folder Pedagogik för ett helt livsutrymme. Foldern och dess innehåll är att betrakta 

som en pedagogisk programförklaring – vilken också har och fortsatt kommer att distribueras 

till föräldrar samt belysas regelbundet. Syftet med detta är därför även att stärka samverkan 

mellan förskola och hem och öka samförståndet kring vad barn och föräldrar kan förvänta sig 

av förskolan, liksom inom verksamheterna förtydliga det pedagogiska uppdraget. 

 

 Arbetet med och översynen kring bemötande, tillgänglighet och förhållningssätt har 

skett löpande under året och är prioriterat. Förskolechef och pedagogisk ledare arbetar 

nära arbetslagen, vilket har bidragit till gott resultat. 

 

 Personalstyrkan har stabiliserats. Nyrekryteringarna (främst förskollärare) har kommit in 

med ny kraft och vilja, med positiv energi. Målet och förhoppningen är att sjuktal och frånvaro 

ska minska ytterligare framöver, och att trivseln och engagemanget ökar än mer. Detta är ett 

långsiktigt arbete. Roll- och ansvarsfördelningen mellan förskolechef, administratör och 

pedagogisk ledare har förtydligats, formulerats och kommunicerats. 

 

 Ledorden nu och framöver är Stöd, Stabilitet och Utveckling. 

 

4.1.2  Alla medarbetare medverkar till ett målinriktat arbetssätt för att motverka 

diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling  

Förväntat resultat 

• 100% upplever sig inte diskriminerade 

• Alla medarbetare respekterar och lever upp till barnets rättigheter enligt barnkonventionen 



 

  

 
 

 

Bedömning av måluppfyllelse:    Uppfyllt 

 

Resultat Förskolundersökningen 2017 

Analys av resultat 

 Området är, jämte Diskrimineringslagen, främst en fråga om dels Arbetsmiljö, och dels 

Barns rättigheter, samt kollegiets samlade arbetssätt, kunskapssyn och förhållningssätt. Som 

beskrivet tidigare syns åtskilligt av detta formulerat i enhetens pedagogiska 

ställningstaganden, Pedagogik för ett helt livsutrymme.  

 

 Enhetens resultat och analys visar att respekt och bemötande har förbättrats under årets gång. 

Samtal och kommunikation med både personal och vårdnadshavare visar på ett sammantaget 

förbättrat och gott resultat.  

 

4.2   Utveckling och lärande 

4.2.1  Alla medarbetare skapar förutsättningar för en lärande miljö där barnen med lust 

och nyfikenhet kan utforska språk utifrån sina unika förutsättningar och behov.  

Förväntat resultat 

• En verksamhet där barnen har möjlighet att utveckla sin språkliga och kommunikativa förmåga samt 

utmanas i sin läs- och skrivutveckling. 

• En verksamhet där barnen uppmuntras till att kommunicera och uttrycka sig kroppsligt, kulturellt och 

estetiskt i samspel med varandra och vår miljö. 

• En verksamhet där flerspråkighet ses som en tillgång. 

 



 

  

 
 

 

Bedömning av måluppfyllelse:    Uppfyllt 

Enheten har höjt sitt resultat med 7 procentenheter. Glädjande är att två av verksamheterna 

har höjt sina resultat rejält, 13 respektive 15 procentenheter. Årsmålet är uppnått. Även 

likvärdigheten (FU) har ökat, från en differens på 30 % (2016) till endast 12 % (2017). 

Resultat Förskolundersökningen 2017 

 

Resultat personalens självvärdering (WKI) 

 

På en skala 1–5 har enhetens personal värderat och bedömt sitt arbete till snittvärdet 3,2. 

Bedömningen gör gällande att arbetet med Barns språkliga och kommunikativa utveckling är 

grundläggande och gott och på flera håll rikt utvecklat. Likvärdigheten har, utifrån självvärderingen, 

ökat inom enheten. 



 

  

 
 

 

Analys av resultat 

 Språkutveckling har varit och är ett prioriterat område nu och framöver. Särskilt riktas 

blicken mot skriftspråksutveckling, även rörande de yngre förskolebarnen. Personalstyrkan har 

också uttryckt önskemål om att arbeta mer med detta. Området är även något föräldrar finner 

stort engagemang i, och gärna samtalar om med förskolans personal. 

 

 Under årets gång har barn och personal exempelvis arbetat med bokcirklar, språksamlingar, 

projekt kopplade till läsning och skrift, sagor, berättande och drama. Ordförråd, uttal, 

egennamn, begynnelsebokstäver och bokskapande är ytterligare exempel. 

 

 Flerspråkighet ses som en tillgång. Inom enheten finns en stor mängd nationella språk 

representerade. Arbetslagen gör sitt yttersta för att ta till vara på föräldrars, barns och 

personals språkkunskaper och språkvanor. Kartläggning och diskussion rörande språk finner 

värdefullt stöd i arbetsmaterialet "Språkdomäner". 

 

 Under sommaren och hösten har ett pedagogiskt bibliotek inrättats på en av förskolorna, 

bestående av pedagogisk litteratur, forskning och metodmaterial. Åtskilligt av materialet rör 

språk och språkutveckling. Biblioteket är fritt tillgängligt för all personal i hela enheten. 

  

4.2.2  Alla medarbetares arbetssätt och förhållningssätt skapar förutsättningar för en 

verksamhet där barns nyfikenhet och lust ligger till grund för deras lärande kring 

matematik, naturvetenskap och teknik utifrån alla barns unika förutsättningar och 

behov. 

Förväntat resultat 

• En verksamhet där barn har möjlighet att reflektera över och pröva olika lösningar i matematiska, 

naturvetenskapliga och tekniska sammanhang i samspel med varandra och vår miljö. 

Bedömning av måluppfyllelse:    Uppfyllt 

Resultat Förskolundersökningen 2017 



 

  

 
 

 

Resultat personalens självvärdering och WKI 

 

På en skala 1–5 har enhetens personal värderat och bedömt sitt arbete till snittvärdet 3,2, inom såväl 

Barns matematiska utveckling som Naturvetenskap och teknik. Självvärderingen gör gällande att 

arbetet är grundläggande och gott och på flera håll rikt utvecklat. Likvärdigheten har, utifrån 

självvärderingen, ökat inom enheten. 

 

Analys av resultat 

 Matematik, naturvetenskap och teknik är, inom enheten, sedan länge tydligt knutna till 

naturvistelser, hållbarhetsfrågor och projekterande arbete med främst naturmaterial. De 

närbelägna skogarna är viktiga för detta arbete. Arbetet med detta har ökat under året, särskilt 



 

  

 
 

 

under höstterminen. 

 

 Nämnda ämnes-/lärområden, jämte Lek och livsfrågor, Skapande verksamhet samt Språk 

och kommunikation, har lyfts på ett mer särskiljande sätt nu än tidigare, vilket förbättrat 

pedagogers reflektion och dokumentation inom respektive område. Samtliga grupper i enheten 

har nu enhetliga informationsblad som berör just ämne för ämne, kombinerat med allmän 

information om förskolans arbete och nuläge. Föräldrarna får bladet plus annan löpande 

information minst en gång per månad. 

 

 En ämnesintegrerad och öppen kunskapssyn är alltjämt rådande i förskolan, samtidigt som 

ett stärkt ämnesfokus har medfört tydligare kopplingar till Förskoleundersökningens 

rubriker, förskolans läroplan och självvärdering/WKI samt rutinerna för dokumentation och 

kollegiala sammankomster. 

 

 Digitala verktyg används återkommande, särskilt som stöd i arbetet med matematik, 

naturvetenskap och teknik. Vår analys är att både barn och pedagoger blivit tryggare och mer 

erfarna i nyttjandet av datorer, projektorer, lärplattor (Ipads), kameror, webbapplikationer, 

film och fotografering. Under hösten har nya digitala verktyg och hjälpmedel införskaffats. 

 

4.2.3  Alla medarbetares arbetssätt och förhållningssätt skapar förutsättningar för en 

verksamhet där alla barn erbjuds möjligheten till kultur och eget skapande utifrån sina 

unika förutsättningar och behov.  

Förväntat resultat 

• En verksamhet där barnen ges möjlighet till att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och 

utanför förskolan. 

• En verksamhet där barnen ges möjlighet till att ta del av och uppleva olika traditioner. 

• En verksamhet där barnen uppmuntras till att uttrycka sig i olika kreativa former som musik, dans. 

sång, rytmik rörelse, bild och konstruktion. 

Bedömning av måluppfyllelse:    Uppfyllt 

 

Resultat Förskoleundersökningen 2017 

 
Resultat personalens självvärdering och WKI 

 

På en skala 1–5 har enhetens personal värderat och bedömt sitt arbete till snittvärdet 3,2. 



 

  

 
 

 

Självvärderingen gör gällande att arbetet Skapande verksamhet och olika uttrycksformer är 

grundläggande och gott och på flera håll rikt utvecklat. Likvärdigheten har, utifrån självvärderingen, 

ökat inom enheten. 

 

 

 

 

Analys av resultat 

 Arbetet kring barnkultur och kulturskapande är ett identifierat utvecklingsområde, utifrån både 

Föräldraundersökningens resultat och personalens självvärderingar. 

 

 Ett utvecklingsarbete rörande kultur är inlett. Enhetens verksamheter har tagit del av 

stadens kulturutbud i högre utsträckning senaste tiden jämfört med tidigare. Teaterbesök samt 

projekterande arbete kopplat till besöken har genomförts. Fler besök är också inbokade. 

Samtliga avdelningar och grupper har uppmuntrats att röra sig mer utanför närområdet, för 

att kunna ta del av stadens kulturutbud. 

 

 En översyn och uppdatering av samtliga verksamheters skapandematerial, ateljéverksamheter 

och rumsindelning har genomförts. Pedagogisk ledare arbetar tätt och löpande med 

arbetslagen, för att säkerställa att nivån är hög och att likvärdigheten stärks, liksom att 

materialtillgången fortsatt är god. 

 

4.2.4  Alla medarbetare i Solbergaskogens verksamheter arbetar för att skapa 

förutsättningar för en verksamhet som är klimat- och miljöanpassad.  

Förväntat resultat 

• En verksamhet där barnen ges möjlighet att utveckla en miljövänlig livsstil genom bland annat 

möjligheten till att källsortera. 

• En verksamhet där enhetens förskolor ekologiska produkter bibehålls eller ökar. 



 

  

 
 

 

Bedömning av måluppfyllelse:  Uppfylls delvis 

Analys av resultat 

 Fler grupper har ökat sitt arbete med källsortering. Barn och pedagoger besöker 

tillsammans återvinningsstationer samt ser över sin materialförbrukning avdelningsvis. 

Enhetens årstema ”Hållbar framtid” pågår också året ut. 

 

 Andelen ekologiska livsmedel och produkter har minskat och ligger alltjämt lite under 

Stockholms stads målsättning. Tack vare tillkomsten av tillagningskök samt två kockar inom 

enheten är målet att andelen ekologiska och mer miljövänliga livsmedel ska öka, eftersom 

enheten nu har större intern kontroll över livsmedel och kan anpassa kost och matsedlar 

bättre efter säsong och utbud. 

4.2.5  Alla medarbetare medverkar till att skapa en giftfriare verksamhet. 

Förväntat resultat 

• En verksamhet där enhetens förskolor arbetar med öka användandet av giftfria och miljövänliga 

material 

Bedömning av måluppfyllelse:    Uppfyllt 

Analys av resultat 

 Under årets gång har plastleksaker successivt sorterats bort, och ersatts med mer 

miljövänliga alternativ. Intern fortbildning kring Kemikaliesmart förskola sker löpande. 

Resultat Förskolundersökningen 2017 

Resultat personalens självvärdering och WKI 

På en skala 1–5 har enhetens personal värderat och bedömt sitt arbete till snittvärdet 3,2. 

Självvärderingen gör gällande att arbetet med Pedagogisk miljö och material är grundläggande och 

gott och på flera håll rikt utvecklat. 

 



 

  

 
 

 

 

4.3   Barns inflytande 

Alla medarbetares arbetssätt och förhållningssätt skapar förutsättningar för en 

verksamhet där alla barn ges möjlighet till inflytande över sin vardag och sitt lärande 

utifrån sina unika förutsättningar och behov.  

Förväntat resultat 

• En verksamhet där barnen har möjlighet till att ta egna initiativ och eget ansvar. 

• En verksamhet där barnens tankar, idéer och strategier uppmuntras och bemötts på ett respektfullt sätt. 

 

Bedömning av måluppfyllelse:    Uppfyllt 

Analys av resultat 

 Genom förbättringar i barnens inomhusmiljö finner barnen större delaktighet och inflytande i 

sin tillvaro i förskolan. Bland annat har material och möblemang setts igenom. Material och 

interiör har anpassats bättre till barngrupperna. 

 

 Varje arbetslag har arbetat mer med gruppindelningar inom grupperna. På så vis kommer 

barn och personal, liksom barn och barn, närmare varandra. 

 

 Genom stärkta rutiner för dokumentation är barnen mer delaktiga i sitt eget lärande. 

Effekten är också att barn och personal samt föräldrar har fått bredare underlag för gemensam 

diskussion kring barnets trivsel, lärande och utveckling. 

 

 Flertalet beslut rörande till exempel dagsrutiner, utflyktsmål, sångstunder, med mera härrör sig 

ur barnens egna tankar och önskemål. 

 

 Med start under sommaren har särskilt fokus riktats och riktas alltjämt mot respektfullt 

bemötande mellan alla parter - barn, personal och föräldrar. Personalens och föräldrars 

upplevelser och uttalanden gör gällande att atmosfären har förbättrats och att trivseln har ökat. 

  

4.4   Förskola och hem 



 

  

 
 

 

4.4.1  Alla medarbetares arbetssätt och förhållningssätt skapar förutsättningar för en 

verksamhet där förskola och vårdnadshavare samverkar med varandra utifrån sina 

olika roller.  

Förväntat resultat 

• En verksamhet där vårdnadshavare får information om mål och arbetssätt. 

• En verksamhet där vårdnadshavare upplever att de ges möjlighet till samverkan kring barnets 

lärande, utveckling, trivsel och omsorg. 

• En verksamhet där vårdnadshavare upplever att deras barns lärande dokumenteras och synliggörs. 

 

 

4.4.2  Alla medarbetares arbetssätt och förhållningssätt skapar möjligheter för 

vårdnadshavare till delaktighet. 

Förväntat resultat 

• En verksamhet som informerar om vart vårdnadshavare ska vända sig med frågor, idéer och 

synpunkter runt verksamheten. 

Bedömning av måluppfyllelse:    Uppfyllt 

 

Enheten har höjt sitt resultat med 4 procentenheter. Glädjande är att ingen har sjunkit, samt att 

verksamheten med lägst resultat har höjt sig mest, 12 procentenheter. Årsmålet är uppnått. 

 

 Resultat Förskolundersökningen 2017 

 



 

  

 
 

 

 

Analys av resultat 

 Förväntningar är ett nyckelord när det gäller hur information skapas och sprids. Personal och 

föräldrar har med start under sommaren, genom olika samverkansformer, fått tydligare 

beskrivningar och instruktioner angående vilka förväntningar respektive part kan ha och bör 

ha på varandra. 

 

 Rollförståelse är därför ett annat nyckelord för god samverkan. Vad som är förskolans ansvar 

och vad som kan ses som gott föräldraansvar (gällande samverkan med förskolan) har 

illustrerats under informations- och föräldramöten liksom löpande internt. Både personal och 

föräldrar upplever en förbättring kring detta. Internt har roller och ansvarsområden också 

klargjorts, det vill säga vem som gör vad och hur och när inom ramen för sitt yrkesuppdrag 

och de lokala förutsättningarna. Detta gäller såväl barnskötare, förskollärare, administratör, 

pedagogisk ledare och förskolechef som kockar, lokalvårdare och föräldrar. 

 



 

  

 
 

 

 Kollegiet har inlett en process där föräldrar uppmuntras att ta större del av den 

dokumentation som verksamheterna tillhandahåller och arbetar kring. 

 

 Rutinerna för information och kommunikation – såväl så kallad tamburkontakt som e-post, 

informationsblad och dokumentation – har setts igenom och förtydligats. Översyn och 

revidering av detta pågår alltjämt. 

 

Nedan syns exempel på i vilka kommunikationskanaler och sammanhang samverkan och 

information mellan förskola och hem vanligtvis sker: tamburkontakt, inskolning, e-post, 

internet, telefon, utvecklingssamtal, anslagstavlor, via barnens upplevelser och 

uttalanden, pärmar, portfolios och dokumentation, föräldraråd, 

Förskoleundersökningen, Kvalitetsredovisning, föräldramöten, familjefika, månadsblad 

och enhetsnytt. Upplevelsen är att ovanstående steg för steg förbättras. Översyn sker löpande. 

 

4.4.3  Alla medarbetare medverkar till att alla som kommer till våra förskolor blir 

bemötta på ett jämställt sätt. 

Förväntat resultat 

• En verksamhet där vårdnadshavare upplever att alla medarbetare på förskolan bemöter dem på ett 

respektfullt sätt. 

Bedömning av måluppfyllelse:    Uppfyllt  

Resultat Förskoleundersökningen 2017 

Analys av resultat 

• Arbetet med respektfullt och jämställt bemötande är högt prioriterat. Samtal inom kollegiet gällande 

personalens tillgänglighet och kommunikativa förmågor samt föreställningar och förväntningar kring 

familjebildning, könsroller och föräldraskap pågår. Intresset kring dessa frågor har ökat bland både 

pedagoger och föräldrar. 

 

4.5   Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 

4.5.1  Alla medarbetare medverkar till en positiv övergång från förskolan till 

förskoleklass för barn i samverkan med skolan och vårdnadshavare  



 

  

 
 

 

Förväntat resultat 

• En verksamhet där barnen får möjlighet till förberedelser inför övergången mellan förskola och 

skola. 

Bedömning av måluppfyllelse:    Uppfyllt 

Analys av resultat 

 Arbetet kring barns övergång från förskola till förskoleklass upplevs fungera bra. Även 

självvärderingar och undersökningar visar på gott resultat. 

 

 De närbelägna skolornas situation och status påverkar naturligtvis möjligheterna till god 

samverkan och kännedom om varandras arbete. En av skolorna i området är i skrivande stund 

evakuerad och omlokaliserad inom närområdet. 

 

 Förskolan har god beredskap inför eventuella besök på eller från skolorna. 

 

 Rutiner och dokument för övergång till förskoleklass finns och används. 

 

 Förskolechef besöker också områdets skolor, under läsåret 17/18. 

 

 Förskolans övergångsansvariga pedagoger har god beredskap inför eventuella besök på eller 

från skolorna. 

 

 Aktiviteter och samtal rörande förskoleklass och skolstart sker i förskolans barngrupper där de 

äldsta barnen går. Aktiviteterna är mycket uppskattade av både barn och föräldrar. 

 

 Arbetssätt, förhållningssätt, bemötande och informationsmaterial. Skapa högre likvärdighet 

och kvalitet inom dessa områden. 

 Språk- och skriftspråksutveckling i barngrupperna. 

 Arbetet med jämställdhet och likabehandling. 

 Förbättrad struktur och planering av enhetens årliga sommarförskola. 

 Måltidspedagogik – god samverkan mellan barn, pedagoger och nya kockar. 



 

  

 
 

 

 Fortsätta arbetet med att synliggöra barns lärande – nu i mer strukturerad och likvärdig form. 

Och i och med det: tätare dialog med vårdnadshavare kring vilka förväntningar de har 

på förskolan, samt vilka förväntningar förskolan kan eller bör ha gentemot 

vårdnadshavarna. 

 Utveckla arbetet kring digitala verktyg och hjälpmedel. 

 Högre aktivitet inom området Barnkultur.

Inga förslag till nämnden. 

 

 

Egenkontrollblanketter finns bifogade digitalt i ILS-Webben. 


