
 

 

Rosenlunds förskolor Tjänsteutlåtande 
Dnr: 1014-2016 1.2.1 

Sid 1 (29) 
2017-01-31 

Rosenlunds förskolor 
 
Sachsgatan 2 
11861 Stockholm 
08-508 12 730 
08-508 12 000 
margaretha.valentin@stockholm.se 

stockholm.se 

 

 

 

Verksamhetsplan 2017 för Rosenlunds 

förskolor  

 

Förslag till beslut 
 

 

  

Handläggare  Till 
Margaretha Valentin Rosenlunds förskolor 
Telefon: 08-508 12 730 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 2 (29) 

Sachsgatan 2 
11861 Stockholm stockholm.se 
08-508 12 730 

Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................................................................... 3 

Organisations- och ledningsstruktur ...................................................................................................6 

1. Ett Stockholm som håller samman .................................................................................................6 

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor...................................................6 

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande .....................................................14 

2. Ett klimatsmart Stockholm ...........................................................................................................16 

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade ..........................................................................16 

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva ...............................................................................16 

2.5 Stockholms miljö är giftfri ....................................................................................................17 

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund .....................................................................................19 

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm ..............................................................................................20 

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar ..................................................................20 

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm ............................................................................................21 

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika .....................................21 

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor ...........................................22 

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från 

diskriminering .............................................................................................................................25 

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet 

med FN:s barnkonvention ...........................................................................................................26 

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld ..................................................27 

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande...........................................28 

Uppföljning av ekonomi ......................................................................................................... 29 

Resursanvändning ............................................................................................................................29 

Budget 2017 .....................................................................................................................................29 

Övriga frågor .......................................................................................................................... 29 

 

  



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 3 (29) 

Sachsgatan 2 
11861 Stockholm stockholm.se 
08-508 12 730 

Inledning 

Vision för våra barn inom Rosenlunds förskolor. 

Under sina första levnadsår lär barn sig mer än de kommer att göra under motsvarande 

tidsperioder i livet. Därför är det viktigt hur barn blir bemötta i sina försök att erövra 

omvärlden. Barn som blir positivt bemötta i sitt lärande bevarar och utvecklar sin nyfikenhet 

och lust att lära genom livet. 

Barnen som går på våra förskolor skall utveckla god självständighet och känna tilltro till sin 

egen förmåga. Vi vill erbjuda dem en trygg miljö som utmanar och lockar till lek, utveckling 

och lärande. De ska bli goda kamrater som med glädje och nyfikenhet vill dela sin vardag 

tillsammans. 

Inledning 

Rosenlunds förskolor består av förskolorna Måttbandet, Wollmar, Sachsgatan, Eriksdal och 

Eriksdalsvillan. 

Våra styrdokument är: 

Skollagen, Förskolans läroplan, Stockholms stads förskoleprogram, FN´s barnkonvention, 

Södermalms stadsdelsförvaltnings verksamhetsplan, Diskrimineringslagen samt Rosenlunds 

förskolors mål och åtaganden. 

Organisation 

Verksamheten leds av förskolechef som har det övergripande ansvaret för verksamhet, 

personal och budget. 

Biträdande förskolechef  biträder förskolechef och förankrar beslut och utvecklingsprocesser i 

verksamheten. 

Pedagogisk ledare arbetar med det pedagogiska utvecklingsarbetet i enheten tillsammans med 

styrgrupp samt stödjer enhetens personalgrupper i metod- och kvalitetsutveckling. 

Pedagogisk ledare är utbildad talpedagog och specialpedagog och säkerställer också enhetens 

arbete med barn med särskilda behov. 

Platsansvarig på varje förskola ansvarar för arbetsplatsens drift. 

Platsansvariga, biträdande förskolechef, pedagogisk ledare och chef bildar tillsammans 

enhetens Styrgrupp som driver utvecklingsfrågor och systematiskt kvalitetsarbete. 

Ledningsgrupper bestående av platsansvarig och arbetsgruppsledare följer upp och driver 

arbetet framåt på respektive förskola. 

Arbetsgruppsledare och förskollärare arbetar för att upprätthålla god pedagogisk kvalité i sina 

arbetsgrupper på respektive förskola. 

Alla våra medarbetare har olika ansvarsområden utifrån intresse och kompetens. 

Pedagoger på förskolan är alla de som arbetar med barnen, dvs både förskollärare och 

barnskötare. 

Lokal samverkansgrupp (LSG) med representanter från Kommunal och Lärarförbundet 

arbetar tillsammans med förskolechef med arbetsmiljöfrågor. 
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Vi har i snitt ca 250 barn och 55 anställda inklusive resurser. 

Varav 18 förskollärare, 34 barnskötare och 3 kockar i verksamhet. 

Städning sker kvällstid av entreprenad. 

Måluppfyllelse 2016 

Läsåret har präglats av en strävan att skapa trygga och säkra arbetsplatser med engagerade 

och motiverade medarbetare. 

Fokus för arbetet med barnen har varit läroplanens alla målområden som fångas  och 

dokumentars i arbetslagens processrapporter där projekt och temaarbeten beskrivs och  

barnens lärande följs. Både barn, pedagoger och vårdnadshavare är nöjda och tillfredsställda 

med arbetet. 

I vårens förskoleundersökning ökades värdet i 17 av 20 frågeställningar och vi upplever att 

vår verksamhetsutveckling ger gott resultat och att vårdnadshavare varit nöjda. 

Utvecklingsområden var: 

  Satsningen på Friluftsfrämjandets utbildning har resulterat i en önskvärd likvärdighet 

för barnens uteaktiviteter och ett kollegialt utbyte för våra pedagoger i att använda 

naturen som pedagogiskt verktyg. 

 Lärgrupp i Pedagogisk dokumentation där ett antal pedagoger från varje förskola lär 

och utveckar reflektionskultur tillsammans. 

 Lärgrupp för digitala verktyg.. Ex lärplattan och hur vi använder den i barngrupp. 

 Lärgrupp om normkreativt tänkande och genusarbete. 

Detta tillsammans med gemensam utvecklingsdag bidrar till en lärande organisation där 

kompetenser uppskattas och vi delar med oss av de kunskaper som finns i enheten. Det skapar 

nya möjligheter och främjar arbetsglädje. 

Höstens resultat av pedagogernas självvärdering i stadens kvalitetsindikator ( WKI) gav ett 

lägre resultat än målet för stadsdelen. Materialet är nytt och våra pedagoger har valt att vara 

självkritiska och lagt sig lågt. Vi ser fram emot vårens mätning och ett bättre resultat. 

Under året har vi haft mellan 236 - 274 barn inskrivna i enheten. En variation som vi ser blivit 

ett mönster med fler barn inskrivna på våren och färre på hösten och som kräver att vi kan ta 

in extra personal vid behov. Det innebär ständiga inskolningar som påverkar grupperna och 

som inte är optimalt - men personalen hittar arbetssätt för att skapa kontinuitet och trygghet 

som barnen så väl behöver. 

Årets sjukfrånvaro har varit hög och enheten fortsätter att arbeta med hjälp av vår HR-

avdelning och hälsostrateg med målet att långtidssjuka ska tillbaka i arbete vilket nu alla är på 

hel- eller deltid. 

En stor utmaning för oss är och har varit att tiden inte räcker till för allt vi önskar göra. 

Barnens vistelsetider ökar och vi har svårt att möjliggöra tid för pedagogerna att planera, 

utvärdera och dokumentera sitt pedagogiska uppdrag. Det skapar stress och frustration och är 

ett strategiskt problem för förskolorna att hitta lösningar för. 

Stadens fyra inriktningsmål för 2017: 

 Ett klimatsmart Stockholm 
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 Ett demokratiskt hållbart stockholm 

 Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 

 Ett Stockholm som håller samman 

Utveckling 2017 

Alla barn på Södermalm har rätt till jämlika och goda uppväxtvillkor i en rolig, trygg och 

lärorik förskola med hög kvalitet. Förskolans kvalitet och verksamhet lägger grunden för ett 

livslångt lärande och ska anpassas till varje barns behov, förmågor och möjligheter. 

Barnens vistelse på förskolorna skall vara trygg och säker. Vi kommer under 2017 att fortsätta 

arbetet med stadens handlingsplan i strävan efter att nå en giftfri förskola. För att ge barnen en 

positiv upplevelse av kost, rörelse och hälsa främjar vi också goda mat- och rörelsevanor. 

Våra fem förskolor är medlemmar i Friluftsfrämjandet och vi  kommer att fortsätta med vår 

utbildningsinsats för våra medarbetare att bli friluftsledare. Därigenom får vi en likvärdighet 

för våra utflykters innehåll med ett tydligt syfte och mening. 

Pedagogisk dokumentation är ett redskap för att synliggöra verksamhet och ett instrument för 

att utvärdera, analysera och utveckla verksamheten. Vi ska fortsätta använda och utveckla det 

som arbetsverktyg. 

Våra förskolor kommer att fortsätta utveckla sina pedagogiska miljöer för att  främja lärandet 

utifrån läroplanens alla målområden, liksom att de ska inspirera till utforskande, stödja 

samspel och delaktighet. 

Förskolans kulturuppdrag innebär att alla barn ska ha tillgång både till professionella 

kulturupplevelser och att själva få skapa. Kultur för, av och med barn är lika viktigt. Barnen 

ska kunna skapa tillsammans med kompetenta vuxna som ger inspiration och stöd. Barnen ska 

genom detta både få intryck och skapa egna uttryck. 

Enheten bygger sin lärande organisation med tydlig ledningsorganisation, lärgrupper och 

gemensam gruppdisk där all information som rör verksamheten finns för alla att nå. 

Pedagogisk ledare är länken mellan styrdokument och medarbetare och stöder arbetslagen i 

deras utvecklingsarbeten. 

Vår pedagogiska ledare är utbildad förskollärare, talpedagog och specialpedagog och 

säkerställer att medarbetare får kunskaper inom dessa områden och att våra barn med 

särskilda behov får dessa tillgodosedda. 

Medarbetarna är enhetens viktigaste resurs. Våra förskollärare och barnskötares engagemang 

och motivation säkerställer förskolornas kvalitet, och ger våra barn goda förutsättningar att 

utvecklas och lära. Vi uppskattar all möjlighet till fortbildning både för yrkesmässig och 

personlig utveckling och uppmuntrar alla att delta i de kurser och föreläsningar som erbjuds. 

Vi håller oss uppdaterade med ny facklitteratur samt genom att ta emot studenter från 

lärarhögskolor. 

Vi arbetar för likvärdighet genom våra fyra lärgrupper: 

  Pedagogisk dokumentation, 

  Digitala verktyg, 

  Normkreativt tänkande och genusarbete 

  Interkulturalitet. 
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Dessa grupper lägger grunden till samsyn av pedagogernas uppdrag som ökar 

professionalism, trygghet och gemenskap. 

Enhetens resultat i den senaste medarbetarenkäten var 100% gällande att medarbetarna är 

insatta i arbetsplatsens mål och åtaganden. Detta stärker oss i vårt fortsatta arbete med 

förtydligande av organisation och styrdokument. 

Vi driver vårt arbete med grundsynen att allt kan alltid bli bättre och vi fortsätter arbetet mot 

likvärdiga förskolor och förbättrade resultat. 

Ekonomiska förutsättningar 

Enheten har haft en ekonomi i balans genom åren. 

2017 års tilldelning skapar oro. Den är lägre än önskat och kommer att kräva nedskärning av 

personaltimmar / ökade barngrupper. Vi följer detta månadsvis. 

Organisations- och ledningsstruktur 

KF:s inriktningsmål: 

1. Ett Stockholm som håller samman 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 100 % tas fram av 
nämnden 

År 

 

 

Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare) 41 % 41 % Tertial 

 

 

Andel förskollärare som genomgått kompetensutveckling inom 
genuspedagogik/normkritik 

4 % Öka År 

 Andel nöjda föräldrar 87 % 87 % År 

 Antal barn per grupp 16 16 Tertial 

 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) 4,9 4,9 Tertial 

 Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget 3,8 3,8 År 

 Svarsfrekvens på förskoleundersökningen 80 % 80 % År 

Nämndmål: 

Barn är i goda pedagogiska miljöer både inom- och utomhus i förskolan 

Beskrivning 

Barnens utveckling och lärande sker i samspel med omgivningen. Barngruppens storlek och 

sammansättning varierar under dagen beroende av verksamhetens innehåll och aktivitet. 

Förskolans organisation säkerhetsställer en likvärdig förskola som är trygg, säker och håller 

en hög kvalitet. 

 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 7 (29) 

Sachsgatan 2 
11861 Stockholm stockholm.se 
08-508 12 730 

Den pedagogiska inom- och utomhusmiljön är utformad med utgångspunkt från läroplanens 

läroområden, erbjuder ett rikt och varierat material samt är estetiskt utformad. Barnens 

intressen och frågeställningar är synliga i miljön. Miljön är också genomtänkt ur ett genus- 

och likabehandlingsperspektiv och synliggör kulturella olikheter. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Personalens självvärdering av pedagogisk miljö och material enligt 
kvalitetsindikatorn 

3,8  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Arbetet inom förskolan sker med ett genus- och likabehandlingsperspektiv 2017-01-01 2017-12-31 

 Dagen organiseras så att omsorg och lärande bildar en helhet. 2017-01-01 2017-12-31 

 Förskolan gör kemikaliesmarta val vid inköp av pedagogiskt material. 2017-01-01 2017-12-31 

 Förskolan organiserar en tilltalande och tillgänglig pedagogisk miljö för alla 
barnen. 

2017-01-01 2017-12-31 

 Förskolans organisation formas för att säkerhetsställa en likvärdig förskola 
som är trygg, säker och håller en hög kvalitet. 

2017-01-01 2017-12-31 

 Organisera och strukturera så att förskolan använder inom- och 
utomhusmiljöerna för lärande på ett mer flexibelt vis. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Barns lärande stöds av förskolans pedagogiska miljöer. 

Förväntat resultat 

Miljön på förskolan stimulerar barnen till lek och utforskande. 

Personalens bedömning av miljö och material utifrån WKI ska öka. 

Arbetssätt 

Förskolans pedagogiska miljö är föränderlig och utgår från barngruppens intressen och 

utvecklingsnivå.  Miljön ska vara inbjudande och ha en utforskande prägel så att den 

inspirerar och utmanar till lek. Materialet är åldersanpassat, lättgillgängligt och väl synligt, 

vilket gör det lätt för barnen att göra aktiva val. Arbetet med de lärande miljöerna är ständigt 

pågående processer. 

Barnen blir introducerade till nya miljöer och material för att bli delaktiga och trygga i miljön. 

Det skapas olika mötesplatser för barns lärande och inspiration till fantasi och roll-lekar, 

bygg- och konstruktion, djur och natur, ateljéer med skapande material, 

rörelse sång och musik, bokhörnor för att främja läsandet, lyssnande och berättande, 

experimenthörnor för utforskande samt språk och matematik. 

Vi utformar den fysiska miljön så att den ger möjlighet till både fysisk aktivitet, vila, 

eftertanke och återhämtning. 

Miljöer och material ska vara valt ur ett normmedvetet och likabehandlingsperspektiv. 

 

Pedagogerna skapar en digitaliserad lärmiljö och implementerar digitala verktyg i förskolan 

som kameror, lärplattor, projektorer och datorer så att   

alla barn får möjlighet att pröva på och hantera modern teknik enligt målen i läroplanen. 
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Genom observationer, dialog och intervjufrågor till barnen tar vi  del av hur barnen tänker 

kring sin pedagogiska miljö och de olika rummen. Vårt interkulturella förhållningssätt är en 

förutsättning för att kunna arbeta med att utveckla en pedagogisk miljö som stimulerar till ett 

öppet klimat och till kulturmöten. Pedagogerna för diskussioner om varför miljön ser ut som 

den gör och vilka värden den signalerar. 

 

Även ”rummen” utomhus har stor betydelse och är en arena för lärande. Både våra egna 

gårdar, närmiljön och stadens alla möjligheter tas tillvara. Naturen är genom våra utflykter till 

ex Rudan och Hellasgården ett viktigt pedagogiskt verktyg  i vår verksamhet. Genom Knytte 

och Mulle skapas möten mellan material, barn och pedagoger och ger goda förutsättningar för 

ett utforskande arbetssätt. 

  

De vuxna finns nära barnen, pratar och lyssnar för att skapa goda förutsättningar för en tydlig 

miljö med  god ordning. 

Resursanvändning 

Stadsdelens gemensamma dokument med  " Pedagogiska ställningstaganden" ger oss stöd i 

utformandet av miljöerna.  

Barnen och medarbetarna är våra största resurser för utveckling av verksamheten, de hjälps åt 

att skapa spännande miljöer. 

Barnens idéer, synpunkter och tankar tas tillvara i utformandet av miljön. Litteratur, 

studiebesök och facktidningar inspirerar till nya ideer. 

Vi tillvaratar varandras kompetenser inom enheten i utvecklingen av pedagogiska miljöer. 

Föräldrar välkomnas att hjälpa till med miljön för barnen. 

Uppföljning 

I utvärderingsmaterialet GUF ser pedagogerna hur barnen svarar upp mot miljön. 

I Kvalitetsindikatorn (WKI) skattar pedagogerna  sitt arbete utifrån det pedagogiska uppdraget 

i fem nivåer. 

I Stocholms stads förskoleundersökning visar vårdnadshavarnas sin nöjdhet med sin förskola 

och synliggör utvecklingsområden. 

På APT, avdelningsmöten tas den pedagogiska miljön upp. 

I kollegiala samtal resonerar pedagogerna hur miljön stödjer lärandet. 

Pedagogerna för diskussioner varför miljön ser ut som den gör och vilka värden den 

signalerar. 

Utveckling 

Vi kan utveckla vår medvetenhet hur miljöerna både inom- som utomhus stödjer barns 

lärande och nyfikenhet. 

Vi ska särskilt fokusera på miljö och material för utforskande samt en digitaliserad lärmiljö. 

Barnen kan bli mer delaktiga  i utformandet av miljöerna på förskolan. 
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Nämndmål: 

Barnen leker, lär och utvecklas i förskolan 

Beskrivning 

Förskolans pedagogiska miljöer ger barnen förutsättningar att utvecklas i goda lek- och 

lärandemiljöer. Miljöerna i förskolan är väl genomtänkta både inom- och utomhus och ger 

barnen möjlighet till förståelse för matematik, naturvetenskap och språk. IKT (informations- 

och kommunikationsteknik) är ett av redskapen för detta. 

 

Den pedagogiska dokumentationen synliggör barnens frågor, förändrade lärande och ligger 

till grund för fortsatt uppföljning, utvärdering och utveckling. Förskolans arbete utgår från ett 

medvetet genus- och likabehandlingsperspektiv och ett interkulturellt förhållningssätt. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel förskolor som använder pedagogisk dokumentation för att 
synliggöra barnens lärande. 

90 %  År 

 Andel nöjda vårdnadshavare avseende utveckling och lärande (FU) 82 %  År 

 Personalens självvärdering av "barns språkliga och kommunikativa 
utveckling" enligt kvalitetsindikatorn 

4  År 

 Personalens självvärdering under området "barns matematiska 
utveckling" enligt kvalitetsindikatorn 

3,8  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Barn och vårdnadshavare  medverkar i framtagandet av lika 
behandlingsplanen 

2017-01-01 2017-12-31 

 Förskolorna arbetar med pedagogisk dokumentation i digital form. 2017-01-01 2017-12-31 

 Implementering av den  pedagogisk deklaration på förskolorna. 2017-01-01 2017-12-31 

 Södermalms förskolor ska arbeta för att hitta former för att arbeta för en 
vetenskaplig förankring och beprövad erfarenhet 

2016-01-01 2017-12-31 

 Utbildning sker förskolevis gällande kränkande behandling  i syfte att säkra 
processen. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Barnen visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande. 

Förväntat resultat 

Vårdnadshavare är nöjda med hur förskolan arbetar med barnens utveckling och lärande. 

Pedagoger säkerställer att barnen utvecklas och lär genom vårt systematiska kvalitetsarbete. 

Arbetssätt 

Personalen organiserar miljö och material så att den inspirerar och utmanar barnens lek och 

utforskande. Leken utgör grunden för barns utveckling och lärande och där upplevelser 

bearbetas.  

 

Omsorg och lärande knyts ihop under dagen och bildar en helhet. Lärandet går som en röd 
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tråd genom alla aktiviteter och är ämnesöverskridande när barnen undersöker, provar och 

utforskar tillsammans. Verksamheten utgår från barnens nyfikenhet,  intressen och behov där 

barnens tankar och idéer ligger till grund för ett processinriktat arbetssätt med projekt och 

temaarbeten. 

Barnen deltar i estetiska processer som musik, rytmik, rörelse, drama, bild- och form och 

andra uttrycksmedel, och utforskar världen med alla sina sinnen   

Vi driver verksamheten framåt med stöd av pedagogisk dokumentation där 

dokumentationerna är reflektions- och samtalsunderlag för barn och pedagoger. 

  

Olika material finns lättillgängligt för barnen som stöder läroplanens alla målområden ex för 

skapande, lek och samspel. 

Pedagogen är medforskare i att förstå hur saker fungerar genom att arbeta med bl.a. 

naturvetenskap och teknik. Vi använder bl.a. olika material till bygg- och konstruktionslek, vi 

laborerar med vatten, snö och is och gör olika experiment med barnen. 

Barnen följer naturens kretslopp under året vid odling och kontinuerliga naturupplevelser och 

upplever då samspelet mellan människa, natur och djur.  

Lärplattan har blivit ett viktigt digitalt verktyg för barnen där de ex  gör egna sagor, spel och 

enkla dokumentationer. 

 

Vi arbetar för att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter.  Barnen 

ges möjlighet att dagligen reflektera, diskutera, argumentera, samarbeta och resonera 

tillsammans och med vuxna om allt som är viktigt och aktuellt.  

Genom ex barnlitteraturen vill vi utmana begränsande stereotyper och bidra till en naturlig 

mångfald. 

 

Vi använder oss  av uterummet som en pedagogisk miljö där vi fångar upp barnens tankar 

kring växter, djur och  natur. På varje förskola finns ett antal  pedagoger som har utbildning 

som friluftsledare.  

  

Vårdnadshavarna görs delaktiga genom dagliga samtal och informeras om verksamheten, 

barns lek och lärande löpande i informationsbrev, i pedagogisk dokumentation, på 

föräldramöten och i utvecklingssamtal. 

Resursanvändning 

Förskolans lokaler är en viktig resurs och miljön inspirerar barnen till att bli självständiga och 

nyfikna.  

Med synen  " en förskola - ett arbetslag" utnyttjas rum och personal effektivt. 

Det finns tillgång till relevant material, vi återanvänder material och använder material från 

naturen för kreativt skapande. 

Barnen lär av varandra, och deras tankar och idéer dokumenteras och används i det dagliga 

pedagogiska arbetet. 

Vi har interna och externa lärgrupper för våra pedagoger. 

Pedagoger går på kurser och föreläsningar och inspirerar varandra till nya syn- och arbetssätt. 

Facklitteratur finns på varje förskola. 

Förskolorna lånar böcker på biblioteket regelbundet. 

Vi använder oss av stadens stödmaterial kring barns språkutveckling med fokus på 
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modersmålsstöd i nära samarbete med hemmen  . 

Vi tar emot lärarstudenter, barnskötarelever och praktikanter vilket berikar lärandet. 

Medarbetarnas kompetens är förskolans främsta resurs. 

Andra resurser förskolan har tillgång till är närmiljön, som används i det pedagogiska arbetet 

med barnen, stadens kulturutbud och samarbetet med föräldrarna/vårdnadshavarna. 

Uppföljning 

I de dagliga samtalen med barn och föräldrar, i intervjuer med barnen, i utvecklingssamtal och 

enkäter för föräldrar fångar vi upp hur barn och föräldrar upplever verksamheten. 

Uppföljning sker i reflekterande kollegiala samtal dagligen och på avdelningsplaneringar och 

APT följs synpunkter, idéer och tankar upp och arbetet vidareutvecklas i ständig process. 

I barnintervjuer, pedagogisk dokumentation och i samtal med barnen följer vi barnens 

utveckling, lek och lärande och utvecklar verksamheten vidare. 

 

I GUF och i stadens kvalitetsindikator utvärderas arbetsmetoder terminsvis. 

Som underlag för bedömningen används dokumentationer, observationer och barnintervjuer. 

I Stockholms stads förskoleundersökning och i  utvecklingssamtal följer vi upp föräldrars 

upplevelse av förskolans arbete. 

 

Utvärdering löper under hela läsåret enligt systematiskt kvalitetsarbetet. 

Utveckling 

Vi fortsätter våra lärgrupper för pedagoger med pedagogisk dokumentation, digitala verktyg, 

normkreativt tänkande och genus och interkulturellt arbete. 

Vi ska fokusera på hur våra miljöer stödjer barnens utveckling och lärande. 

Vi ska öka arbetet med estetiska lärprocesser som skapande, musik och drama. 

Nämndmål: 

Barns livschanser är jämlika 

Beskrivning 

Verksamheterna värnar om barnets rättigheter och bidrar till att skapa uppväxtvillkor som ger 

alla barn lika goda möjligheter oavsett bakgrund. Varje förskoleenhet har ett barnombud som 

samarbetar med Ersta Vändpunkt när vårdnadshavare har missbruksproblematik. 

 

Familjer som söker ekonomiskt bistånd får rätt insats för att uppnå egen försörjning. Föräldrar 

till barn i åldrarna 3–12 år erbjuds ABC-föräldrastöd. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Föräldrar ska ges möjlighet att delta i ABC-utbildning 2016-01-01 2017-12-31 
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Enhetsmål: 

Barns livschanser är jämlika 

Förväntat resultat 

Vi arbetar för alla barns välbefinnande och lika villkor. 

Arbetssätt 

Enhetens har ett barnombud med samarbete med Ersta vändpunkt. 

Enheten har 2 utbildare i ABC-utbildning som bidrar till enhetens egen kompetens. 

Anmälningar till Soc vid oro för att barn far illa. 

Resursanvändning 

Ersta vändpunkt. 

Samarbete med stadsdelens sociala enhet. 

Stadsdelens ABC-utbildning till föräldrar. 

Uppföljning 

I kollegiala samtal, på avdelningsmöten, APT med avstämning om barns utveckling. 

Utveckling 

Ökade kunskaper och medvetenhet om normer och begränsande förhållningssätt. 

Nämndmål: 

Vårdnadshavare och förskolans samverkan är god 

Beskrivning 

Vårdnadshavarna blir bemötta på ett respektfullt sätt och ges möjlighet att vara delaktiga och 

ges inflytande i verksamheten. Minst en gång per termin erbjuds utvecklingssamtal.  

 

Förskolan kommunicerar med vårdnadshavarna muntligt och informerar skriftligt om 

förskolans mål och arbetssätt. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel vårdnadshavare som fått information om förskolans mål och 
arbetssätt. 

86 %  År 

 Andel vårdnadshavare som känner sig välkomna att ställa frågor och 
synpunkter på verksamheten. 

84 %  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Förskolorna informerar vårdnadshavarna om mål och arbetssätt via bland 
annat informationsbrev. 

2017-01-01 2017-12-31 

 Vårdnadshavarna görs delaktiga i utformningen av förskolans lika 
behandlingsplan. 

2017-01-01 2017-12-31 
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Enhetsmål: 

Vårdnadshavare och förskola samverkar för barnets bästa. 

Förväntat resultat 

Vårdnadshavarna anser att förskola och hem samverkar för barnens bästa och ger ett gott 

resultat i förskoleundersökningen. 

Arbetssätt 

Vid introduktion av nya barn får vårdnadshavare insyn i verksamheten. Därefter har 

grupperna föräldramöten varje termin med information om verksamheten. 

Vi har uppföljningssamtal efter introduktion och därefter minst ett utvecklingssamtal per år. 

Information om förskolans mål och arbetssätt finns på anslagstavlor. 

I den pedagogiska dokumentationen som visas upp synliggörs både mål och arbetssätt. 

Föräldrar/Vårdnadshavare får fortlöpande information om sitt barn och om verksamheten, 

muntligt i den dagliga kontakten,  genom dokumentation av barnens aktiviteter och i 

informationsbrev.  

Vi har Förskoleråd som träffas ca 1-2 gånger per termin som är forum för föräldrars 

delaktighet. 

Föräldrar/Vårdnadshavare är delaktiga i förskolans utställningar, gårdsfester, luciafirande och 

är alltid välkomna att vara med i verksamheten. 

Föräldrar/Vårdnadshavare vänder sig först och främst till sin personal med synpunkter men är 

alltid välkomna att kontakta förskolechefen. 

Resursanvändning 

Vårdnadshavare hittar information om våra förskolor i Jämför service på nätet.  

All personal på förskolan ansvarar för att vi har ett öppet, inlyssnande förhållningssätt  och en 

professionell relation med våra föräldrar/vårdnadshavare. 

Informationsteknik (IT) används i verksamheten för att dokumentera verksamheten och att 

informera föräldrar/vårdnadshavare. 

Varje förskola har förskoleråd som träffas 1 - 2 gånger /termin och är ett forum för 

föräldrarepresentanter, personal och förskolechef. 

Fortbildning och handledning från Södermalms stödteam vid behov till personal och föräldrar 

som har barn med särskilda behov. 

Förskoleundersökningen och synpunktshanteringen  "Tyck till" är verktyg för delaktighet för 

vårdnadshavare. 

Uppföljning 

I den årliga förskoleundersökningen får vi reda på  föräldrars nöjdhet och får en uppfattning 

om vad våra föräldrar/vårdnadshavare tycker om sin förskola. Resultatet diskuteras på 

föräldramöten och i förskoleråd där alla blir delaktiga i förskolornas förbättringsområden. 

I terminsvisa utvecklingssamtal kring barnen, i förskoleråden och på föräldramöten samtalar 

vi med föräldrar/vårdnadshavare om hur samverkan fungerar. 

På avdelningsmöten, i reflektionsmöte,  styrgrupp och i  ledningsgrupperna tar medarbetare 

upp samverkansfrågor och förbättringsförslag. 

I personalens utvärdering  av verksamheten: GUF och i verksamhetsberättelse redovisas 
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resultat.  

Vi efterfrågar förbättringsförslag och idéer från vårdnadshavarna och inbjuder till dialog med 

syfte att möta upp tankar och funderingar kring verksamheten. 

Utvärdering löper under hela läsåret med fokus innan sommaren. 

Utveckling 

Vi ska förbättra informationen till föräldrar hur förskolan gör för att stödja barnets utveckling 

samt att förmedla mål och arbetssätt till föräldrarna. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande 

Nämndmål: 

Kvinnor och män, flickor och pojkars kulturaktiviteter i verksamheterna är 

meningsfulla 

Beskrivning 

Invånare har lika möjligheter att ta del av verksamheternas kulturutbud oberoende av 

funktionsförmåga. Barn och unga i förskolan, den öppna fritidsverksamheten och på 

fritidsgårdarna har möjlighet att ta del av ett professionellt kulturliv. År 2017 

uppmärksammas Per Anders Fogelströms år genom aktiviteter i verksamheterna. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Personalens bedömning av ”Skapande verksamhet och olika 
uttrycksformer” (kvalitetsindikatorn) 

3,7  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Barnen i förskolan ska erbjudas minst en professionell kulturupplevelse per 
termin. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Barnen i förskolan erbjuds ett varierat kulturutbud 

Förväntat resultat 

Öka pedagogernas bedömning i WKI av "Skapande verksamhet och olika uttrycksformer". 

Arbetssätt 

Kultur i förskolan omfattar kultur för, med och av barn. Det sker bla genom barnens egna 

estetiska lärprocesser i många olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans 

och drama. 

Utifrån ålder gör barnen besök på bibliotek, museum, parker och andra intressanta platser. De 

utforskar och reflekterar över byggnader och konstnärliga utsmyckningar. 

Vi lyssnar på olika sorters musik både från cd och på konsert. Instrument som ex ukuleles och 

trummor används och sång, rim och ramsor är dagliga inslag i verksamheten. 
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Alla barn över två år erbjuds minst ett teaterbesök per termin utifrån utveckling och mognad. 

Alla förskolor har läsombud som inspirerar medarbetarna att använda bokens alla möjligheter 

för barnens kommunikation, språk och läsutveckling. 

Barngrupper gör egna sagor och pedagogers sagoberättande är en viktig del av dagen. 

Vårdnadshavare informeras om barnens kulturupplevelser och bjuds in att ta del av barnens 

kulturaktiviteter genom dokumentation, utställningar, informationsbrev och i bildspel. 

Resursanvändning 

Pedagogernas engagemang och intresse är vår främsta resurs för att inspirera och uppmuntra 

barnens egna kulturutövande. 

Stadsdelens läsprojekt "Läsa-mera" med fortbildning för våra läsombud. 

Kulturnämndens program " Kultur i ögonhöjd". 

Stadens mötesplats "Kulan" för samverkan mellan kulturlivet och förskolan. 

Våra egna pedagoger med sång och instrumentkunskaper. 

Stadsdelens bibliotek, museer, och stadens alla parker, byggnader och skulpturer. 

Uppföljning 

I de dagliga samtalen med barn och föräldrar, i intervjuer med barnen,  i utvecklingssamtal 

och enkäter för föräldrar fångar vi upp vad barn och föräldrar vill och tycker. 

Uppföljning sker i reflekterande kollegiala samtal dagligen och på avdelningsplaneringar och 

APT följs synpunkter, idéer och tankar upp och arbetet vidareutvecklas i ständig process. 

I barnintervjuer, pedagogisk dokumentation och i samtal med barnen följer vi barnens 

utveckling, lek och lärande och utvecklar verksamheten vidare. 

 

I GUF och i stadens kvalitetsindikator utvärderas arbetsmetoder terminsvis. 

Som underlag för bedömningen ligger använder förskolan dokumentationer, observationer 

och barnintervjuer. 

I Stockholms stads förskoleundersökning och i  utvecklingssamtal följer vi upp föräldrars 

upplevelse av förskolans arbete. 

 

Utvärdering löper under hela året genom vårt systematiska kvalitetsarbete. 

Utveckling 

Vi kan synliggöra mer för våra vårdnadshavare vad kultur är för barn i förskola och ge en 

tydligare presentation av vad barnen upplever. 
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KF:s inriktningsmål: 

2. Ett klimatsmart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade 

Nämndmål: 

Verksamheternas transporter och resor är miljöanpassade 

Beskrivning 

Förvaltningens resepolicy ger vägledning i ett hållbart resande. Resor och transporter sker på 

ett hållbart sätt vilket exempelvis innebär att medarbetare så långt det är möjligt går, cyklar 

eller åker kollektivt i tjänsten. Förvaltningens bilar tankas i största möjliga mån med 

miljöbränslen. När avtalen löper ut för tjänstebilar ersätts dessa så långt det är möjligt med 

elbilar. 

Enhetsmål: 

Verksamhetens resor är miljöanpassade. 

Arbetssätt 

Våra barngrupper gör regelbundna utflykter och använder kollektivtrafik som bussar, 

tunnelbana och pendeltåg. 

Vi strävar efter att samordna beställningar med så få transporter som möjligt. 

Resursanvändning 

Stadens kollektivtrafik. 

Uppföljning 

APT. 

Utveckling 

Att sträva efter effektivisering och samordnande med varu-transporter. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva 

Nämndmål: 

Verksamheterna bidrar till att stadens kretslopp är resurseffektivt 

Beskrivning 

Verksamheterna medverkar till att avfall i ökande omfattning omhändertas för återvinning. 

Utsortering av matavfall införs i de verksamheter där förutsättningar finns och farligt avfall 

tas omhand för att säkra att dessa återvinns på ett korrekt sätt. 
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 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Verksamheterna  förvissar sig om att den egna hanteringen, borttransport 
och omhändertagande av farligt avfall sker på ett korrekt sätt 

2016-04-15 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Enheten bidrar till resurseffektivt kretslopp 

Förväntat resultat 

Vi återvinner utifrån de förutsättningar varje förskola har. 

Arbetssätt 

Vi källsorterar papper, kartong, glas, plast och metall. 

Källsortering och kretslopp ingår i det pedagogiska arbetet med barnen. 

Matavfall sorteras i två av våra förskolor. 

Farligt avfall hämtas och sorteras av Servicegruppen. 

Resursanvändning 

Kunskaper från miljöförvaltningen och naturskyddsverket. 

Stadens inköpssystem ska erbjuda klimatsmarta produkter. 

Uppföljning 

Uppföljning i tertialrapporter. 

Utveckling 

Vi önskar ökade möjligheter att källsortera material. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.5 Stockholms miljö är giftfri 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 
1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola 

100 % 95% År 

 Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet 
av inköpta måltider och livsmedel 

44,83 % 40% År 

Nämndmål: 

Verksamheterna är klimatsmarta 

Beskrivning 

Verksamheterna arbetar för att minska förekomsten av olämpliga kemikalier. Vid beställning 

av livsmedel och färdiga måltider väljs i möjligaste mån ekologiska alternativ. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Södermalms förskolor ska ge barnen näringsriktig mat och grundläggande 
kunskaper om kopplingen mellan mat, klimat och hälsa. 

2016-01-01 2017-12-31 
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 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Södermalms förskolors kockar ingår i ett köksnätverk 2016-01-01 2017-12-31 

 Verksamheterna ska undvika engångsmaterial (papperstallrikar, 
plastbestick mm) och planera måltidsinköp för att minska matsvinn 

2016-04-15 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Våra förskolor är klimatsmarta 

Förväntat resultat 

Vi når nivå 2 i stadens handlingsplan för kemikaliesmart förskola. 

Arbetssätt 

Våra medarbetare är medvetna om hur olika material påverkar vår hälsa.  

Vi följer stadens handlingsplanen för kemikaliesmart förskola och fortsätter arbetet med 

rensning av material som inte följer dagens rekommendationer och är kemikaliemedvetna vid 

inköp. 

Vi använder oss av bullerdämpande material och pedagogerna har ett medvetet pedagogiskt 

förhållningssätt till ljud och buller och arbetar för en låg eller lagom  ljudnivå för barn och 

medarbetare att vistas i. 

Vi har daglig städning av våra lokaler. 

Resursanvändning 

Vi uppdaterar kunskaper med material från Naturskyddsföreningen, Livsmedelsverket och 

andra myndigheter. 

Vi är medvetna om material och innehåll vid nyinköp. 

Vi deltar i stadsdelens nätverk för kemikaliesmart förskola. 

Bullerdämpande material används i barnens miljö. 

Uppföljning 

Sker genom barn- och personalskyddsronder. 

Uppföljning sker kontinuerligt i arbetslagen samt på  reflektionsmöten och på 

arbetsplatsträffar. 

Utveckling 

Arbetslag som upplever hög ljudnivå ska arbeta med att sänka den. 

Förskolorna ska öka användandet av natur- och återbruksmaterial. 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund 

Nämndmål: 

Verksamheternas inomhusmiljö är god 

Beskrivning 

Ljud- och luftkvalitet förbättras i förvaltningens verksamhetslokaler med särskilt fokus på 

förskolelokaler. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Alla förskolor organiserar verksamheten för en god ljudmiljö. 2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Förskolornas inomhusmiljö är god 

Förväntat resultat 

Godkända resultat på Miljöförvaltningens mätningar och OVK. 

Arbetssätt 

Skyddsronder och barnskyddsronder säkerställer god arbetsmiljö för barn och personal. 

Vi använder bullerdämpande material och arbetar aktivt för en god ljudnivå. 

Daglig städning. 

Resursanvändning 

Miljöförvaltningens checklistor 

Fastighetsägare och hyresvärdar 

Stadsdelens lokalansvarige 

Uppföljning 

Terminsvisa skyddsronder. 

Miljöförvaltningens inspektioner. 

OVK 

Utveckling 

Arbeta med ljudnivån där den upplevs störande. 

Hålla fokus på faktorer som främjar välbefinnande och hälsa. 
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KF:s inriktningsmål: 

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar 

Nämndmål: 

Verksamheten drivs inom givna ekonomiska ramar och uppfyller 

verksamhetens mål 

Beskrivning 

Verksamheten ryms inom tilldelad budget. Befintliga resurser används optimalt och avtal följs 

upp systematiskt. Rätt insatser ges i rätt tid och rätt mängd. Förvaltningen kännetecknas av en 

kultur där ständiga förbättringar är en del av arbetet. 

Enhetsmål: 

Det ekonomiska resultatet är positivt. 

Förväntat resultat 

Det ekonomiska resultatet är positivt. 

Arbetssätt 

Förskolechef följer ekonomiska rapporter med intäkter och kostnader månadsvis. 

Våra medarbetare är medvetna om kostnadslägen och sambandet mellan intäkter och 

kostnader och bidrar därför till kostnadseffektivitet. 

Alla större inköp gås igenom på Arbetsplatsträffar för allas delaktighet och ett långsiktigt 

tänkande. 

Förskolechef informeras omgående vid ev flytt av barn för att snabbt kunna fylla tom plats. 

Vi tillvaratar våra resurser så effektivt som möjligt och ser ex över hela situationen på 

arbetsplatsen innan vi tar in vikarier, vi samarbetar vid julhelger och semestertider för att 

skapa semestermöjligheter för våra medarbetare. 

Varje enskild förskola i enheten  bär sina egna kostnader. 

Resursanvändning 

Vi planerar tillsammans vilka inköp som skall göras för att försäkra oss om att vi använder 

medel rätt. 

Inför inventarieinköp inventeras vad som finns i enheten för att allt skall komma till 

användning. 

Vi tar emot olika sorters material, utifrån riktlinjer om klimatsmart förskola, till skapande 

aktiviteter. 

Vi strävar efter kostnadseffektivitet och letar samordningsvinster med samarbete mellan våra 

fem förskolor. 
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Uppföljning 

Förskolechef gör budgetprognos varje månad. 

I tertialrapporter följs budgetprognosen för året upp. 

Vi går igenom månatliga ekonomiska rapporter på arbetsplatsträffar och i ledningsgrupper. 

Sjukfrånvaro följs upp varje månad. 

Barnantal följs upp varje månad. 

Utveckling 

Vi tar in fler barn under vårterminen då många barn önskar plats då med platsgaranti samt  för 

att säkra vår ekonomi då vi numera alltid har färre barn inskrivna under höstterminen. 

2017 blir ett år med besparingar om budget ska hålla. 

Viktigt att följa månadsvisa budgetrapporter. 

KF:s inriktningsmål: 

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika 

Nämndmål: 

Kvinnor och män, flickor och pojkar tar del av stöd och service på ett likvärdigt 

sätt 

Beskrivning 

Invånare som kommer i kontakt med verksamheterna känner sig trygga i vetskapen om att 

bemötande och service utformas på ett likvärdigt sätt för kvinnor och män, flickor och pojkar. 

Det stöd och den service som erbjuds ger ett likvärdigt resultat. Resursfördelningen påverkas 

inte av könstillhörighet.  

 

Målet är att de uppföljningar som görs ska visa att resultatet för kvinnor och män, flickor och 

pojkar är lika. I de uppföljningar där skillnader i resultat mellan kvinnor och män, flickor och 

pojkar finns ska det tydligt framgå om skillnaderna är motiverade eller omotiverade. Vid 

omotiverade skillnader vidtas åtgärder. 

Enhetsmål: 

Flickor och pojkar tar del av förskolans verksamhet på ett likvärdigt sätt. 

Förväntat resultat 

Alla deltar i verksamheten på lika villkor. 

Arbetssätt 

Likabehandlingsplaner ligger till grund för arbetet liksom ett normmedvetet förhållningssätt. 
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Resursanvändning 

Stadsdelens nätverk för genus och normkritik. 

Enhetens lärgrupp för normkreativitet. 

Uppföljning 

i förskoleundersökningen. 

I Guf och WKI samt i pedagogisk dokumentation. 

Utveckling 

Vi ökar våra kunskaper om våra egna normer. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 

 

Aktivt Medskapandeindex 83 83 År 

 

 

Sjukfrånvaro  Tas fram av 
nämnden 

Tertial 

 

 

Sjukfrånvaro dag 1-14 3 % tas fram av 
nämnden 

Tertial 

Nämndmål: 

Chefer utövar ett gott ledarskap och medarbetarna har rätt kompetens 

Beskrivning 

Chefer ansvarar för sin egen kompetensutveckling och har till sitt stöd ett antal utbildningar 

och workshoppar i förvaltningens regi.  

 

Verksamheternas kompetensförsörjning på kort och lång sikt är avgörande för måluppfyllelse 

och kvalitet. En god och långsiktig introduktion är viktig för att behålla medarbetare. Stadens 

personalpolicy vägleder verksamheterna i att vara en god arbetsgivare. Stadens 

kommunikationsprogram vägleder chefer och medarbetare för att klara mål och vision. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Förankra och implementera stadens nya personalpolicy 2017-01-01 2017-12-31 

 Verksamheterna ska tillhandahålla introduktionsprogram för nyanställda, 2016-01-01 2017-12-31 

Nämndmål: 

I förvaltningen råder en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor 

Beskrivning 

En trygg anställning är en självklarhet och arbetet med att minimera ofrivillig deltid fortsätter. 

Antalet allmänna visstidsanställningar ska minska. Heltid är norm och är utgångspunkten vid 
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nyanställningar. 

 

Arbetet för att verksamheterna ska vara en hälsosam och hållbar arbetsplats fortsätter. I 

förvaltningen råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier och 

diskriminering. All rekrytering ska utgå från stadens kompetensbaserade rekryteringsprocess. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Verksamheterna ska aktivt  arbeta för att minska andelen allmänna 
visstidsanställningar 

2017-01-01 2017-12-31 

 Verksamheterna ska på en arbetsplatsträff diskutera den egna arbetsmiljön 
och förvaltningens rutiner vid kränkande särbehandling. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Chefer och medarbetare har rätt kompetens och goda arbetsvillkor. 

Förväntat resultat 

Medarbetare är delaktiga och engagerade och trivs på sina arbetsplatser. 

Arbetssätt 

Förskolechefen har ansvar för att uppnå förväntade mål inom sin verksamhet. För att göra det 

behöver chefen tydligt förmedla verksamhetens uppdrag och mål, skapa tydliga förväntningar 

samt ge återkoppling på medarbetares arbetsinsatser.  

Vi värnar om en god arbetsmiljö för alla våra medarbetare där alla bidrar till trivseln. 

Enhetens fem förskolor samverkar med gemensamma utvecklingsdagar och lärgrupper som 

skapar gemenskap och likvärdiga möjligheter till lärande. 

Vår "lärande organisation" inspirerar och uppmuntar alla medarbetare till  nytt lärande och 

fortbildning.  

Tid för planering och pedagogisk utvecklingstid är schemalagd och alla medarbetare tar 

ansvar för att tiden prioriteras för kvalitetssäkring och utveckling. 

 

Vi strävar efter effektiva möten som bygger på dialog och som skapar öppenhet och 

delaktighet. 

Nya medarbetare introduceras i arbetet. 

Vi arbetar med resultaten från medarbetarenkäten med syfte att öka trivsel och motivation. 

Vi följer stockholms stads Rehabiliteringsprocess, våra medarbetare har kännedom om vilka 

riktlinjer som gäller. Vi får stöd och handledning av företagshälsovård och personalkonsult på 

förvaltningen för hälsofrämjande och vid signaler på ohälsa. 

Resursanvändning 

Styrdokument är tydliga och tillgängliga för alla. 

Organisationen med styrgrupp, pedagogisk ledare, ledningsgrupper och nätverk är tydlig och 

förmedlar förskolans uppdrag. 

Medarbetarsamtal med förskolechef utförs en gång per år där medarbetare har möjlighet att 

samtala om sin arbetssituation, uppdrag och resultat , övriga samtal kan bokas in efter behov 

och önskemål. 

Förskolan har en organisation för det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns gemensamma 
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uppföljningsunderlag som säkerställer en jämn kvalitet på alla fem förskolor. 

Förskolan har en organisationsstruktur med rutiner och riktlinjer på intranätet och sparar 

gemensamma dokument i kataloger som alla kan ta del av. 

För att skapa engagemang och inspiration uppmuntras all fortbildning som: våra egna 

lärgrupper, pedagogiska caféer, föreläsningar, kurser, studiebesök och litteratur. 

Vi använder oss av den kompetens som finns i enheten och bygger vår "lärande organisation" 

utifrån var och ens unika kunskaper. 

Vi delger varandra nya kunskaper och insikter i alla kollegiala sammanhang och inspirerar till 

nya tankebanor i reflekterande samtal på tid avsedd för reflektionsmöten, nätverk och 

lärgrupper. 

 

IT är ett arbetsverktyg på förskolan och alla har tillgång till bärbar dator och lärplatta. I 

enhetens egna gruppdisk finns styrdokument, protokoll, pedagogisk information för alla 

medarbetare. 

 

HR och friskvårdskonsulent ger stöd vid behov. 

Uppföljning 

Medarbetarenkäten påvisar vilka utvecklingsbehov som finns och handlingsplaner görs på 

APT utifrån behoven. 

I årliga utvecklingssamtal och medarbetarenkät utvärderas hur arbetet fungerar enskilt och i 

grupp. 

Vi lyfter goda exempel på APT, i styrgrupp och i ledningsgrupp för att sprida idéer och skapa 

engagemang. 

Vi följer upp arbetet  i medarbetarenkäter, utvecklingssamtal och i arbetsmiljöarbetet. 

Utvärdering löper under hela läsåret med fokus innan sommaren. 

Utveckling 

Arbetet med att utveckla en tydlig organisation och ledning av arbetet  fortsätter. 

Vi kan utveckla vår "lärande organisation" och hitta fler former för spridande av kunskaper 

och erfarenheter både mellan pedagoger och förskolor. 

Vi kan utveckla fler former för feed back till medarbetare, chefens roll är viktig men kollegial 

feed back har också stor betydelse. 

Då barnen har längre dagar numera har våra förskolors schemaläggning blivit svårare att 

klara. Den planeringstid som våra medarbetare behöver för att kunna utföra en professionell 

verksamhet ska prioriteras. 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är 

fritt från diskriminering 

Nämndmål: 

Människors rättigheter tillgodoses på ett likvärdigt sätt i verksamheten 

Beskrivning 

Den service och det stöd som verksamheterna ger är likvärdig och av god kvalitet för alla 

oavsett kön, etnicitet, ålder, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning, religion eller trosuppfattning. Det innebär inte att stöd ska utformas likadant, utan 

att stödet behöver anpassas till olika gruppers behov.  

 

Myndighetsutövningen är rättssäker och tillvaratar den enskildes resurser. Invånare som 

kommer i kontakt med nämndens verksamheter upplever att de inte har blivit diskriminerade. 

För att säkerställa att verksamheten är av god kvalitet finns processer och rutiner som följs 

upp regelbundet och är kända av alla medarbetare. Verksamheterna analyserar även om det 

finns risker och/eller omotiverade skillnader utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. 

Enhetsmål: 

Människors rättigheter tillgodoses på ett likvärdigt sätt i verksamheten. 

Förväntat resultat 

Ingen ska känna sig diskriminerad i verksamheten. 

Arbetssätt 

Vi följer rådande styrdokument och lagar om diskrimineringsgrunderna. 

Vi har policydokument för förhållningssätt och kommunikation. 

Resursanvändning 

Material från Barnombudsmannen. 

Likabehandlingslanerna. 

Uppföljning 

I förskoleundersökningen, i reflektionsmöten, på APT, i pedagogisk dokumentation. 

Utveckling 

Öka medvetenhet och  kunskaper. 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets 

rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention 

Nämndmål: 

Barn och unga uttrycker sin mening i frågor som rör deras vardag 

Beskrivning 

Barn och unga har medbestämmande i frågor som rör deras vardag. Det innebär bland annat 

barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och att hänsyn tas i alla frågor som berör honom 

eller henne.  

 

Barnets bästa är avgörande även när beslut och andra åtgärder rör föräldern som till exempel 

vård- eller behandlingsinsatser. Hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 

Enhetsmål: 

Barnen uttrycker sin mening i frågor som rör deras förskola. 

Förväntat resultat 

Alla barn blir lyssnade på och deras tankar och åsikter respekteras och beaktas. 

Arbetssätt 

Pedagoger är i ständig dialog med barnen och är inlyssnande och lyhörda för barnens tankar, 

känslor och åsikter. 

Värdegrundsarbete med Likabehandlingsplan och FN´s barnkonvention som grund är 

vägledande material. 

Den pedagogiska dokumentationen stöder arbetet med reflekterande samtal i barngrupperna 

och följer barnens utveckling och lärande. 

Resursanvändning 

Pedagogernas kompetens i att vara aktivt inlyssnande. 

Likabehandlingsplaner och överenskomna förhållningssätt. 

Uppföljning 

I kontinuerliga kollegiala samtal och i pedagogisk dokumentation följs barnens tankar och 

åsikter. 

I Guf och WKI mäter pedagogerna sin verksamhet. 

i Förskoleundersökning mäts vårdnadshavarnas upplevelse av barnens delaktighet i 

verksamheten. 

Utveckling 

Vi ska öka barnens delaktighet i planering och utvärdering av verksamheten. 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld 

Nämndmål: 

Kvinnor och män, flickor och pojkar utsätts inte för våld 

Beskrivning 

Alla verksamheter kan vägleda kvinnor och män som utsätts för våld i nära relationer om vem 

de kan vända sig till för att få råd, stöd och information. I det våldsförebyggande arbetet för 

barn och unga sker samverkan mellan socialtjänst, skola och förskola. För att upptäcka barn, 

vuxna eller äldre som är eller har varit utsatta för våld i nära relation använder 

verksamheterna screeninginstrumentet FREDA. Riskbedömningsmodellen Signs of Safety 

används för att göra risk- och skyddsbedömningar för barn som utsätts, bevittnar eller riskerar 

att utsattas för våld. Våldsutsatta vuxna och barn i behov av skydd erbjuds skyddat boende 

eller tillfälligt boende med boendestöd. För de våldsutsatta som ännu inte genomfört ett 

uppbrott finns stöd att tillgå av en Lots. Våldsutsatta vuxna och barn erbjuds samtalsstöd 

enskilt eller i grupp inom Södermalms öppenvård. 

Enhetsmål: 

Förskolorna arbetar aktivt för att skydda barn från våld. 

Förväntat resultat 

Snabbt agerande vid oro för att barn utsätts eller bevittnar våld. 

Arbetssätt 

Ett aktivt likabehandlingsarbete på förskolorna som ger barnen verktyg för att lösa konflikter 

och oenighet.  

Medarbetare informerar förskolechef vid oro för att barn far illa på något vis. 

Anmälan till socialförvaltning skickas  vid oro för våld. 

Resursanvändning 

Stadsdelens handlingsplaner vid oro för barn. 

Enhetens barnombud /specialpedagog. 

Likabehandlingsplanen. 

Ett gott samarbetet med socialförvaltningen. 

Uppföljning 

Kollegiala samtal mellan pedagogerna. 

Nära samarbete med vårdnadshavare. 

Dokumentation av incidenter. 

Utveckling 

Öka kunskaper i svåra samtal. 

Öka kunskaper i befintliga rutiner och handlingsplaner vid oro. 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande 

Nämndmål: 

Invånare är delaktiga och kan påverka 

Beskrivning 

Södermalms stadsdelsområde har en levande närdemokrati där kvinnor och män, flickor och 

pojkar kan påverka verksamheterna. Verksamheterna arbetar aktivt med att göra berörda 

delaktiga i utformningen av stöd, service och insatser. Synpunkter, idéer, klagomål och 

medborgarförslag välkomnas och används för att utveckla verksamheten. Förvaltningen 

utvecklar formerna för samverkan med det civila samhället. 

Enhetsmål: 

Vårdnadshavare och barn är delaktiga och kan påverka. 

Förväntat resultat 

Vi arbetar med demokratiska värderingar på våra förskolor. 

Arbetssätt 

Barnens tankar, idéer och synpunkter efterfrågas och uppmuntras. 

De är delaktiga i planering och utvärdering av verksamheten utifrån mognad. 

Vårdnadshavare bjuds in till förskoleråd och föräldramöten för delaktighet. I 

utvecklingssamtal och i dagliga möten tas tankar, synpunkter och åsikter emot. 

Vi använder oss av stadens synpunktshantering för att åtgärda ev. fel och brister. 

i det dagliga mötet med personalen 

Resursanvändning 

Vårt värdegrunds - och likabehandlingsarbete. 

Stadens synpunktshantering. 

Uppföljning 

I pedagogisk dokumentation och i vårt likabehandlingsarbete följs barnens demokratiska 

utveckling. 

I intervjuer och i samtal efterfrågas och följs barnens tankar, synpunkter och åsikter. 

I förskoleundersökningen. 

Utveckling 

Vi kan hitta former för att öka barnens möjligheter att påverka verksamheten ännu mer. 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 29 (29) 

Sachsgatan 2 
11861 Stockholm stockholm.se 
08-508 12 730 

Uppföljning av ekonomi 

Resursanvändning 

Budget 2017 

Övriga frågor 


