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Inledning 

Östra Söders förskolor 

I enlighet med våra styrdokument vilar vår verksamhet på demokratins grund. Vi 

främjar aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma 

miljö. 

Östra Söders förskolors vision 

Barnen är världsmedborgare i ett samhälle där hållbar utveckling står i fokus 

Vi är första steget i det livslånga lärandet. Tillsammans med föräldrarna lägger vi grunden för 

att barnet utvecklas till en öppen, hänsynsfull människa med förmåga till inlevelse och till 

samverkan med andra, i stånd till egna omdömen och problemlösningar. 

Upptäckarglädjen ligger till grund för verksamheten. Lek och skapande är basen i den dagliga 

verksamheten. Pedagogerna utmanar, inspirerar och vägleder barnen i deras lek och lust att 

lära. 

Barns utforskande och lek är viktiga instrument för att förstå sig själva och sin omvärld. Där 

utvecklas samarbete, fantasi, empati, ansvar, språk, matematiskt tänkande och 

problemlösning. Trygghet uppnår vi med ett individuellt bemötande, en inspirerande miljö 

och med goda rutiner. Arbete i mindre grupper gör att vi kan se och bekräfta det enskilda 

barnet. Vi har ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare. 

Varje medarbetare är en världsmedborgare som med kompetens och engagemang är 

delaktiga och tar ett ansvar för Östra söders förskoleenhets utveckling. 

Gemensamma reflektioner ger oss ökad kunskap och förståelse. Vår utveckling av förskolans 

arbete drivs med tanke på miljön och med ett normmedvetet förhållningssätt. Vi söker nya 

faktakunskaper inom olika ämnesområden för att kunna ge barnen spännande utmaningar. 

Målgrupp 

Förskolan är barnets första skola (1-5år) och  erbjuder heldagsomsorg så att föräldrar kan 

förvärvsarbeta eller studera. Våra primära brukare är de barn som går på förskolan och deras 

vårdnadshavare. Samarbetet med vårdnadsahavarna är av stor vikt för att vi ska lyckas i vårt 

uppdrag med barnen. 

Gemensamma Gemensamma Organisation 

Östra söders förskoleenhet består av fem förskolor med sammanlagt 300/ 350 barn och ca 80 

anställda. Vanligvis har vi fler barn inskrivna på våren än på hösten. Inskrivningsläget är 

avhängigt efterfrågan av förskoleplatser i stadsdelen. 

Enheten har förutom förskolechefen, en intendent och en specialpedagog. På varje förskola 

finns en ledningsgrupp. Ca 40 % av de som arbetar med barnen är förskollärare och ca 60 % 

är barnskötare. Förskolorna har anställda lokalvårdare och varje förskola har en egen kock. 

Förskolorna som ingår i enheten är: Östangård, Fyrklövern, Fyren, Skeppet och Engelska-

Svenska förskolan Skanstull. 

Vid Engelska-Svenska förskolan Skanstull sker 50 % procent av undervisningen på svenska 

och 50 % på engelska. 
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På förskolan Skeppet finns en Natur och Kultur grupp som bedriver sin verksamhet utanför 

förskolans lokaler, större delen av tiden. 

Samlat under namnet Färgargårdstorgets förskolor har förskolorna Östangård och Fyrklövern 

fem specialplatser för barn med diagnos inom autismspektrat. Platserna är integrerade och 

fördelande i de olika grupperna. Fem personal med specialpedagogisk eller annan bakgrund 

arbetar med TBA (Tillämpad Beteende Analys) under handledning, av Autismcenter för 

småbarn på Södermalm eller Banyan center, tillsammans med föräldrarna 

Enhetens specialpedagog har specialkompetens i TBA (Tillämpad Beteende Analys). 

Styrdokument 

Våra styrdokument är FN:s barnkonvention, Skollagen (2010:800), diskrimineringslagen och 

andra lagar och förordningar som reglerar verksamheten, Förskolan läroplan (Lpfö98), 

Stockholms stads förskoleprogram - Framtidens förskola, Likabehandlingsplanen, 

Södermalms Stadsdels åtaganden och budget och Östra Söders förskoleenhets 

verksamhetsplan. 

Östra Söders ledord 

 En lärande organisation, 

 Delaktighet, 

 Likabehandling, 

 Hållbar utveckling. 

Ekonomiska förutsättningar 

Enheten visar en budget i balans 

Analys 2016 

ekonomi 

Enheten minskade i omfång under 2016 då en förskola på 64 barn övergick till en annan 

enhet. Budgetunderlaget blev sämre och justeringar i personalstaten som gjordes hann inte 

fullt ut ge utslag under 2016 

sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron var högre (7%) under hösten 2016 efter en vår med lägre (5%) sjukfrånvaro. Vi 

har haft fortbildning i Feed Back under året. Signe Haugo - Hälsostrateg på Södermalms 

stadsdelsförvaltning - har inspiretat och visat oss olika metoder. På utvecklingsdagarna både 

under hösten och våren har vi haft föreläsningar om stress och hälsa. Vår 

utvecklingsgrupp"hälsogruppen" har ordnat trivselaktiviteter för alla medarbetare flera gånger 

under året som varit mycket uppskattade. 

medarbetare 

När det varit personalomsättning har vi inte alltid lyckats rekrytera förskollärare. Bristen på 

förskollärare har varit påtaglig. Vi har arbetat med mentorsytem för nya medarbetare. Vi har 

ca 90 % kvinnor och 10 % män anställda. 

måluppfyllelse 

När vi analyserat resultaten från förskoleundersökningen, utvecklingssamtal, barnintervjuer, 
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och vår två självvärderingsmaterial GUF (Gemensam Utveckling för Förskolorna på 

Södermalm) och Kvalitetsindikatorn för Stockholms stad, för 2015, visa goda resultat när det 

gäller likvärdiga, trygga och lärorika förskolor med hög kvalitet. Resultaten visar på en trygg 

förskola fylld av lek och skapande. Många av grupperna har kommit långt i arbetet med de 

pedagogiska miljöerna och vi har tillsatt en utvecklingsgrupp för hela enheten som ska 

säkerställa likvärdigheten mellan förskolorna. Vi har lagt en bra grund när det gäller estetiska 

miljöer med miljömässigt hållbart material. Miljöer där barnen lek, fantasi, nyfikenhet och 

kreativitet uppmuntras och utmanas. 

Alla enhetens förskolor har Grön Flagg och alla har klarat av Kemikalieinspektionens listor 

för en griftfri förskola, för att nå målet om en giftfri förskola. Vissa grupper har gjort nivå 2. 

Utvecklingsgrupperna har fördjupat sig i normmedvetenhet samt kunskap kring miljö, hälsa 

och hållbarutveckling. Återkopplingen har skett på varje förskolas APT. Utvärderingen visar 

att det behövs mer tid för redovisningarna. Alla fem förskolorna är representrade i det "Genus 

och normkritiska nätverket" som finns på Södermalm.  Läsprojektet som pågått sedan 2013 

har utvecklat samarbetet med biblioteken och stimulerat läsandet generellt på alla förskolorna. 

Några av förkolorna har inrett särskilda bibliotek med andra har satsat på att ha fler läshörnor. 

Samtliga förskolor har fått igång samarbetet med biblioteken och ber om råd och gör 

beställningar när de startar olika projekt. 

Östra söders enhets utvecklingsområden för 2017 

Vi fortsätter utforska vad det innebär att "Verksamheten ska bygga på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet” för att vidareutveckla likvärdig undervisning på alla förskolorna. Stort 

fokus kommer ligga på vidareutveckling av de pedagogiska miljöerna. Vi fortsätter arbeta för 

estetiska miljöer med miljömässigt hållbart material. Miljöer där barnens lek, fantasi, 

nyfikenhet och kreativitet uppmuntras och utmanas. 

Under 2017 kommer vi fortsätta arbetet med Kemikalieinspektionens "Lista för giftfri 

förskola", nivå 2 och 3. Köken kommer arbeta för att nå 50 % kravcertifiering. Fysiska 

aktiviteter som stärker barnens hälsa kommer vara inplanerade i veckoplaneringen. 

Utvecklingsgruppernas processinriktade fortbildning, där vi lär av varandra och tillsammans, 

med stöd av litteratur och föreläsningar, fortsätter. Fokus är att ständigt reflektera och 

fördjupa kunskap kring normmedvetenhet, kunskap kring miljö, hälsa och hållbarutveckling. 

Vi fortsätter utforska vad det innebär att "Verksamheten ska bygga på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet” för att vidareutveckla likvärdig undervisning på alla förskolorna.  

Litteratur, berättande och skapande är centralt i vårt övergripande tema för enheten som är 

"Under Ytan". En spännande rubrik som rymmer stora och små projekt inom läroplanens alla 

områden med fokus på estetiska lärprocesser. 

Vi fortsätter införa ett digitalt hjälpmedel för pedagogisk dokumentation som alla medarbetare 

ska få fortbildning i under året. 

En stor del av vårt utvecklingsarbete kommer fokusera på möte människor emellan. Vi ser att 

vi behöver mer kunskap för att möten med barn, föräldrar och kollegor ska få bästa möjliga 

kvalitet. 
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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. 

 

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

barnen. 

 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: 

Barnens lärande stöds av förskolans pedagogiska miljöer - såväl inom som utomhus. 

Förväntat resultat 

Pedagogernas bedömning av "pedagogisk miljö och material" är 3,85 på Stockholms stads 

kvalitetsindikators sexgradiga skala. 

Arbetssätt 

Förskolan erbjuder barnen pedagogiska basmiljöer som främjar det lustfyllda lärandet och är 

tillgängliga för alla barn. I dessa finns ett rikt pedagogiskt basmaterial som utifrån barnens 

projekt kompletteras. Materialet är synligt och tillgängligt. Det är tydlig utmärkt var 

materialet finns så att alla ska kunna hitta (och ställa tillbaka). Grunden är läroplanens 

uppdrag. Likabehandling och ett interkulturellt förhållningssätt genomsyrar den pedagogiska 

miljön och pedagogernas förhållningssätt. 

Utemiljön i närområdet är varierad med många och stora grönområden. Vi använder oss av 

stadens kulturella utbud och stadsmiljön. 

Barnen arbetar och leker stora delar av dagen i mindre grupper. 

Förskollärarna och barnskötarna utmanar barnen att efter förmåga, klara av uppgifter i 

situationerna själva eller tillsammans med andra barn. Vårdnadshavare blir delaktiga genom 

utvecklingssamtal, föräldramöten, dokumentation och den dagliga dialogen med 

förskollärarna och barnskötarna. 

Resursanvändning 

Förskolans främsta resurs är barnen och personalen. Förskollärarna och barnskötarna 

uppmärksammar och tillvaratar barnens intressen och önskemål, samt medarbetarnas 

kompetens och idéer. Våra närområden, i form av stora parker och stadsmiljön på Södermalm 

samt stadens kulturutbud är väl utnyttjade resurser. 

Förskollärarna och barnskötarna har ett utbyte med andra förskolor, med 

stadsdelsförvaltningens administration och med externa aktörer. I enheten finns en grupp som 

arbetar med att vidareutveckla förskolornas miljöer utifrån en gemensam bas. 

Enligt riktlinjerna för ett hållbart och klimatsmart förhållningssätt köps och återanvänds  

pedagogiskt material i enheten. 

 Förskolan har anpassade och utformade lokaler utifrån en för enheten likvärdig bas, 

utemiljön är varierad och används dagligen i den pedagogiska verksamheten. 

 Informationsteknik (IT), faktalitteratur, fortbildningar och föreläsningar erbjuds för att 

utveckla den pedagogiska verksamheten, kunskapen och dialogen mellan barn, personal och 

föräldrar/vårdnadshavare. 

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

gemensamma dokument i digitala kataloger. Det finns gemensamma uppföljningsunderlag 
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som säkerställer en jämn kvalitet och sparar tid genom att arbetssättet blir tydligt för alla 

medarbetare. 

Enheten deltar i olika nätverk, både inom enheten samt på stadsdelsnivå, som utvecklar och 

fördjupar läroprocesserna. 

Uppföljning 

I uppföljningsarbetet använder förskollärare och barnskötare  observationer, reflektioner, 

pedagogisk dokumentation och barnintervjuer, samt Stockholms stads kvalitetsindikator. 

Föräldrarnas/vårdnadshavarnas åsikter följs upp i Stockholms stads årliga 

förskoleundersökning som underlag. 

Enheten har en organisation för det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns gemensamma 

uppföljningsunderlag för pedagogisk dokumentation i One Note och WKI,  som säkerställer 

en jämn kvalitet och sparar tid genom att arbetssättet blir tydligt för alla medarbetare. 

Uppföljning görs med all personal i maj och i december. 

Utveckling 

Vi behöver utveckla högre kompetens kring den pedagogiska miljöns utformning. Den 

pedagogiska dokumentationen är ett viktigt verktyg i kompetensutvecklingen och 

utvecklingen av verksamheten. IKT som verktyg för barns lärande är ytterligare ett 

utvecklingsområde. Vi har påbörjat arbetet med att använda OneNote som verktyg för 

pedagogisk dokumentation. Vi arbetar vidare i våra utvecklingsgrupper Miljö/Hållbar 

Utveckling, Genus- och Likabehandling, Kvalitetsmötet, Pedagogiska Utvecklingsgruppen 

samt att vi har påbörjat en Pedagogisk Miljögrupp. 

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 
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 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 leker, lär och utvecklas i förskolan 

Förväntat resultat 

82 % av föräldrarna är nöjda i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande. 

Personalens bedömning av förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling är 3,8 

på Stockholms stads kvalitetsindikator - självvärdering utifrån läroplansuppdraget. 

Arbetssätt 

Arbetssätt 

Förskolan erbjuder barnen pedagogiska miljöer, t.ex. bibliotek, ateljé, bygg- och 

konstruktionsrum, naturvetenskaps- och teknikrum samt rörelse- och dramarum som främjar 

det lustfyllda lärandet. Förskollärarna och barnskötarna samarbetar och tar tillvara 

pedagogernas olika kompetenser så att samtliga barn på förskolan får del av det som 

verksamheten erbjuder t.ex pedagoger som har specialkompetens inom estetiska lärprocesser 

såsom skapande, IKT, drama, musik och rörelse etc.   

Verksamheten struktureras så att barnen har tid och utrymme för lek. Förskollärarna och 

barnskötarna delar in barnen i mindre grupper för att skapa ökat utrymme för socialt samspel 

och möten mellan barnen och den pedagogiska miljön. Det pedagogiska materialet är varierat 

och utmanar barnens utforskarlust samt stimulerar fantasin. All undervisning är kopplad till 

lek och forskande. I projekt fördjupas lärandet kring ett specifikt område.  

Förskollärarna och barnskötarna använder ett utvecklat språk samt korrekta matematiska och 

naturvetenskapliga begrepp. De använder sig av vardagliga situationer såsom måltider och av- 

och påklädning för utveckling och lärande.   

  

Barnen uppmuntras att uttrycka sig med sagor, berättelser, rim och ramsor, sång och dans. 

Förskollärarna och barnskötarna läser sagor och berättelser för barnen. Förskolan har 

utvecklat arbetet med litteratur genom ”läsa mera- projektet”(i samarbete med Stockholms 

stadsbibliotek) Det gör att valet av litteratur blir mer medvetet samt att arbetet kring 

litteraturen utvecklats till att innefatta skapande, analyser, fördjupade samtal etc. 

Förskollärarna och barnskötarna sätter ord och begrepp på vad barnen upplever, undersöker, 

utforskar, formar och gör. De observerar och deltar i lekar och projekt. Barnen och 

pedagogerna dokumenterar och reflekterar tillsammans.  

 

Vårdnadshavare blir delaktiga genom utvecklingssamtal, föräldramöten, dokumentation och 

den dagliga dialogen med förskollärarna och barnskötarna. 
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Resursanvändning 

Förskolans främsta resurs är barnen och personalen. Förskollärarna och barnskötarna 

uppmärksammar och tillvaratar barnens intressen och önskemål. Delaktighet skapas genom att 

medarbetarnas kompetens och idéer utvecklas och tas tillvara i olika ansvarsområden och 

utvecklingsgrupper (likabehandling, hållbar utveckling och pedagogisk utveckling) 

Förskollärarna och barnskötarna har ett utbyte med andra förskolor, med 

stadsdelsförvaltningens administration och med externa aktörer. 

Förskolan har anpassade och utformade lokaler, utemiljö, verksamhet och lekmateriel med 

hänsyn till lärande, utveckling, skapande, forskande och lek. 

Informationsteknik (IT), faktalitteratur, fortbildningar och föreläsningar erbjuds för att 

utveckla den pedagogiska verksamheten, kunskapen och dialogen mellan barn, personal och 

föräldrar/vårdnadshavare. 

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

gemensamma dokument i kataloger som såväl personal som vårdnadshavare kan ta del av. 

Förskolan har en organisation för det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns gemensamma 

uppföljningsunderlag som säkerställer en jämn kvalitet och sparar tid genom att arbetssättet 

blir tydligt för alla medarbetare. 

Enheten deltar i olika nätverk som utvecklar och fördjupar läroprocesserna. 

Uppföljning 

Förskolan följer upp målen i olika modeller. För att ta reda på hur väl det pedagogiska arbetet 

med lärande, lek och utveckling har uppnått målet, hur ansvar för organisationen av barnens 

vardag och undervisning ständigt kan utvecklas, använder förskolans självvärderingsmaterial; 

Stockholms stads uppföljnings och utvecklings material Kvalitetsindikatorn - självvärdering 

utifrån läroplansuppdraget.  

Kvalitetsindikatorn är självvärdering av förståelsen i arbetslaget för arbetets komplexitet. 

Kvalitetsindikatorn görs två gånger per år. Som underlag och kompletteringar till 

självvärderingarna/skattning använder förskollärare och barnskötare observationer, 

pedagogisk dokumentation och barnintervjuer. Kunskap om föräldrarnas/vårdnadshavarnas 

åsikter får vi genom utvecklingssamtalet som hålls en gång per år och även från Stockholms 

stads årliga förskoleundersökning. 

Enheten har en organisation för det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns gemensamma 

uppföljningsunderlag som säkerställer en jämn kvalitet och sparar tid genom att arbetssättet 

blir tydligt för alla medarbetare. 

Uppföljning görs med all personal i maj och i december. 

Utveckling 

Stort fokus kommer att ligga på att utveckla estetiska läroprocesser för ge barnen en ökad 

förmåga att uttrycka sig på olika sätt bild, form, rörelse drama mm.  Likvärdigheten vid våra 

förskolor kommer vi att vidareutveckla med en samsyn kring material och pedagogisk miljö. 

Vi kommer fördjupa oss i kunskap om IKT (information- och kommunikations teknik) som 

pedagogiskt verktyg. Vi har påbörjat ett arbete med Onenote som hjälpmedel för pedagogisk 

dokumentation. 
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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 

Enhetsmål: 

Barnen har jämlika förutsättningar i förskolan. 

Förväntat resultat 

Alla barn blir mötta, lyssnade till och inkluderande på lika villkor i förskolan 

Arbetssätt 

I arbetet med barnen använder vi oss mycket av litteratur t.ex.som utgångspunkt för samtal. 

Genom att se varje barn i mindre grupper, genom pedagogisk dokumentation och möta barnet 

utifrån sin förmåga och sina behov. Ett inkluderade arbetssätt utifrån förskolornas plan mot 

diskriminering och kränkande behandling.  

Genom samarbete med vårdnadshavarna och vid behov samverka med stödenhet och 

stadsdelens socialtjänst. 

Resursanvändning 

stödenheten, socialtjänsten, specialpedagogen. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Uppföljning 

Kvalitetsindikatorn, Förskoleundersökningen, utvecklingssamtal med föräldrar. 

Utveckling 

Förskolorna utvärderar varje års arbete och sätter nya mål inför nästkommande år. 

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.  
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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 

Enhetsmål: 

Vårdnadshavare och förskola har goda former för samverkan. 

Förväntat resultat 

se förskoleundersökning nöjda föräldrar 

Arbetssätt 

Förskollärarna och barnskötarna skapar en bra relation till såväl barn som vårdnadshavare 

genom en väl planerad introduktion och presentation av förskolan, förskolans rutiner och dess 

pedagogiska verksamhet. Vårdnadshavarna deltar i verksamheten tillsammans med sina barn 

under introduktionens första del. Vårdnadshavare och personal utbyter information och 

funderingar i den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. 

Förskolan erbjuder föräldramöten, förskoleråd, föräldrafixardagar, traditionella högtider, 

föräldrafika. 

Varje månad får vårdnadshavare skriftlig aktuell information om förskolans verksamhet, s.k. 

verksamhetsbrev. De har även tillgång till enhetens styrdokument på förskolans anslagstavlor 

och hemsida. Vårdnadshavare kan uttrycka åsikter om förskolan i Stockholms stads 

förskoleundersökning som kommer en gång per år och skriftligt på stadens hemsida. 

Förskollärarna och barnskötarna uppmuntrar föräldrar/vårdnadshavare att vara med och forma 

förskolans pedagogiska miljö, t ex lek- och material samt att erbjuda barn studiebesök på t ex 

arbetsplatser eller i andra inspirerande och utvecklande aktiviteter som berikar förskolans 

verksamhet. 

Förskolan erbjuder föräldrar/vårdnadshavare minst ett utvecklingssamtal per år. Samtalet 

fokuserar på barnets vardag, utveckling och lärande. 

Vid behov kan såväl personal som vårdnadshavare initiera ytterligare samtal. 

Resursanvändning 

Förskolans främsta resurs är vårdnadshavarna, barnen och personalen. Förskollärarna och 

barnskötarna uppmärksammar och tillvaratar vårdnadshavarnas frågor, tankar och önskemål, 

medarbetarnas kompetens och idéer, samt förskolans tillgångar/möjligheter att uppfylla 
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aktuella önskemål. 

Förskollärarna och barnskötarna tillvaratar och värdesätter vårdnadshavares kunskap om det 

egna barnet och vårdnadshavares åsikter i den dagliga dialogen. 

Personalen för protokoll på såväl föräldramöten som förskolerådsmöten, och utformar 

verksamheten med hänsyn till föräldrarnas/vårdnadshavarnas åsikter och önskemål, inom 

ramen för förskolans uppdrag. 

Analysen av förskoleundersökningen, där vårdnadshavarnas åsikter finns formulerade, ligger 

till grund för verksamhetens utveckling. 

Uppföljning 

Förskolan följer upp målen i olika modeller. För att ta reda på hur väl det pedagogiska arbetet 

med samverkan mellan vårdnadshavare och förskola. Vårdnadshavarnas åsikter följs upp i 

Stockholms stads årliga förskoleundersökning.  

Två indikatorer   

Har vårdnadshavarna fått information om verksamheten mål och arbetssätt,  

Andelen vårdnadshavare som känner sig välkomna att ställa frågor och ge synpunkter på 

verksamheten 

Utveckling 

Analysen av föregående års resultat visar att vi behöver förbättra informationen till 

vårdnadshavarna och vi kommer arbeta vidare med bemötande under 2016. Rollspel, 

diskussioner och litteratur kommer finnas som grund för utvecklingsarbetet. 

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 
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Enhetsmål: 

Flickor och pojkars kulturaktiviteter i verksamheterna är meningsfulla. 

Förväntat resultat 

Pedagogernas bedömning av "skapande verksamhet i olika uttrycksformer" är 4,2 på 

Stockholms stads kvalitetsindikators sexgradiga skala. 

Arbetssätt 

Förskollärarna och barnskötarna uppmärksammar och tillvaratar barnens intressen och 

önskemål. Därefter planerar pedagogerna projekt tillsammans med barnen. I projekten 

besöker förskolorna, flera gånger per termin, stadens olika kulturutbud såsom museer, 

bibliotek, vernissager, teatrar, arbetsplatser, parker t ex Blecktornsparken, Anders Franzens 

Park, Nackareservatet. Under 2017 kommer förskolorna att uppmärksamma och arbeta med 

Per Anders Fogelström som fyller 100 år. För att alla barn ska, oavsett ålder och 

förutsättningar, få möjlighet att ta del av stadens kulturliv visas en teaterföreställning på 

förskolan av en extern professionell teatergrupp. 

Barnen bedriver kulturell verksamhet enskilt och i samarbete med förskollärarna och 

barnskötarna i form av drama, film, musik, sång, dans. Barnen skapar, de berättar om sina 

alster och de berättar sagor. Barnen använder Ipad tillsammans med pedagogerna för att göra 

filmer, böcker, rita och dokumentera. 

Vårdnadshavarna tar del av barnens utveckling genom dokumentation som görs i form av till 

exempel text, bild och film i gruppens Ipad. Förskolan samarbetar med biblioteken i ett 

Läsprojekt för barn och med olika museer t ex Sjöhistoriska. 

Resursanvändning 

Förskolans främsta resurs är barnen och personalen. Förskollärarna och barnskötarna 

uppmärksammar och tillvaratar barnens intressen och önskemål. Pedagogiskdokumentation 

ligger till grund för verksamhetsutvecklingen.Barngrupperna har tillgång till förskolans olika 

lokaler för en varierad kulturverksamhet. förskollärarnas och barnskötarnas olika 

spetskompetens kommer alla barn till del.  

Förskolan tillhandahåller materiel för kulturell verksamhet, som till exempel instrument, 

utklädningskläder, dockteater och ateljé.  

Förskolan tillvaratar och återanvänder material i kulturella syften.  

Litteratur och informationsteknik (IT), Ipad används för att bredda och fördjupa den kulturella 

verksamheten.  

Förskolan har tillgång till stadens bibliotek, barnteatrar och andra kulturinstitutioner. 

Stockholms stads kulturplan ingår, som en riktlinje, i vårt arbete vad gäller ”kultur i 

ögonhöjd”.  Varje förskola har ett kulturombud med ett kontaktnät i staden. Vi har många 

vårdnadshavare med starka kulturella bindningar som bidrar på olika sätt till kulturupplevelser 

för barnen i förskolan. 

Uppföljning 

Förskolan följer upp målen i olika modeller. Förskollärarna och barnskötarna utvärderar den 

kulturella verksamheten genom att dokumentera och reflektera kring upplevelser och projekt 

tillsammans med barnen. Förskolan använder underlag i form av observationer, pedagogisk 
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dokumentation i OneNote och barnintervjuer. Den gemensamma utvärderingen för varje 

arbetslag sker i WKI. 

Vårdnadshavarnas åsikter följs upp i Stockholms stads årliga förskoleundersökning. 

Resultatet av den sammanställs för enheten samt respektive förskola och redovisas samt 

enskilda analyser genomförs i förskoleråd och APT i maj. 

Utvärdering löper under hela läsåret. Totalsammanställning och analys görs varje år på 

utvecklingsdagarna i maj/juni. 

Utveckling 

Utveckling av läsprojektet som stadsdelen har med biblioteken fortsätter och vi har ett eget 

nätverk inom enheten. Vi kommer utveckla litteraturkunskap hos förskollärare och 

barnskötare. En medveten satsning där varje förskola har ett bra basutbud (eget eller en lista 

till biblioteket), ser vi som en tydlig kvalitetshöjning. Högläsning för barnen lyfts fram under 

året. Fortlöpand utbildning på APT (arbetsplatsträff) ökar förståelsen hos medarbetarna hur 

pedagogisk dokumentation kan bidra till att synliggöra barn kulturskapande i förskolan. 

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: 

Förskolan trasporter är miljövänliga 

Arbetssätt 

Pedagogerna väljer alltid kollektivtrafiken om det inte går att promenera. 
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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. 

 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: 

Östra Söders förskolor källsorterar och bidrar till att stadens kretslopp är 

resurseffektivt 

Förväntat resultat 

Vi går från 25 till 50% Krav märkt mat. 

De ekologiska inköpen uppgår till 87% 

Sanering i riktning av material mot en mer klimatsmart förskola har enligt stadens 

utbildningsprogram uppnått nivå 2 och 3 på alla förskolor. 

Matsvinnet minskar. 

Arbetssätt 

Vi arbetar efter stadens kemikalieplan "Vägledning för kemikaliesmart förskola". nivå 2 och 

3. 

Engångsartiklar används inte annat än i undantagsfall  

Kockarna arbetar efter en gemensam meny med 3 dagar vegetarisk en dag fisk och en dag 

kött. Andelen ekologisk mat är över 70 %, KRAV märkt ökar till 50%. 

Barnen är delaktiga i sopsortering.  I arbete tillsammans med kockarna arbetar pedagogerna 

med Saprere-metoden.. Ateljéerna är fyllda med natur och återbruksmaterial för nyskapande. 

Barn och vuxna fortsätter arbetet kring hälsa, rörelse och välbefinnande kopplat till Grön 

flagg och hållbar utveckling. 

Resursanvändning 

Förskolans främsta resurs är medarbetarens kompetens och intresse för att utveckla förskolans 

arbete mot klimatsmarta lösningar.  Personalens kompetens har ökats bl.a. genom att alla gjort 

den webbaserade utbildningen "klimatsmart förskola". Enheten har en utvecklingsgrupp som 

arbetar med miljö och hållbar utveckling. Pedagoger från varje förskolan ingår i stadsdelens 

nätverk om klimatsmart förskola. Kockarna ingår i en utvecklingsgrupp på enheten som 

tillsammans utvecklar klimatsmarta menyer och en av kockarna representerar Östra Söder i 

det stadsdelsövergripande nätverket för kockar 
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Sammanslaget finns en god kompetens och möjlighet för samverkan mellan kök och 

verksamhet för att ge barnen en koppling mellan mat och hälsa, näringsriktig mat och en god 

måltidsmiljö 

Uppföljning 

Uppföljning sker kontinuerligt i arbetslagen, vid reflektionstillfällen, arbetslagsmöten och 

arbetsplatsträffar, i dialog med förskolans kockar och miljöombud. 

på Kockarnas utvecklingsgruppsmöten. 

Utveckling 

Förskolorna ska öka användandet av natur- och-återbruksmaterial 

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 

71,43 % 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 

 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: 

Östra Söders förskolor är klimatsmarta 

Förväntat resultat 

100 % av Östra Söder förskolor har Grön Flagg 

55 % av all mat på Östra Söders förskolor är ekologisk 

Arbetssätt 

Samtlig förskolor inom Östra Söders enhet tillhör ett nätverk som arbetar för en klimatsmart 

förskola. Vi arbetar för en giftfri förskola enligt Kemikalieinspektionens rekommendationer, 

nivå 2 och 3.  Alla förskolorna har Grön Flagg. Fokusområden är hälsa kost och giftfri 
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förskola. 

Alla kockar inom Östra Söders förskolor ingår i en utvecklingsgrupp som verkar för giftfri, 

ekologisk, helst närodlad mat. Gemensamt arbetar de fram bra ekologiska rätter och ökad 

kompetens i vegetarisk matlagning. 

Resursanvändning 

Grön Flagg är både ett mål och ett verktyg för ett bra miljöarbete och hållbarutveckling för 

både människor och natur. Vi har utvecklingsgrupper för processinriktad fortbildning, inom 

enheten. Utvecklingsgrupperna för förskollärare och barnskötare samordnas av 

förskolechefen. Utvecklingsgruppen för kockarna samordnas av enhetens intendent. Kunskap 

och inspiration delges varandra. Vårdnadshavarna är viktiga resurser när det gäller barnens 

mat. I synnerhet när det gäller barn med specialkost. Förskolornas  "matråd" som tar in åsikter 

från barnen och förskollärare och barnskötare vidarebefordrar sina kunskaper till kockarna. 

Uppföljning 

Grön Flagg har ett eget uppföljningssystem som förskolorna följer. Varje förskola har ett 

matråd som följer upp hur de olika rätterna fungerar i barngrupperna. Varje förskola har 

Förskoleråd (då föräldrar och ledningsgruppen träffas) ca 1-2ggr per termin. Maten är en 

stående fråga på dessa möten. Förskoleundersökningen, den enkät som vårdnadshavarna får i 

februari varje år har frågor om kosten på förskolan. 

Utveckling 

Grön Flagg arbetets svårigheter har varit att inte alla förskollärare och barnskötare varit 

delaktiga i arbetet som tänkt på några av förskolorna. Analysen visar att vi måste har ett 

tydligare krav på vad varje grupp ska prestera inom Grön Flagg arbetet. 

Analysen av de olika underlagen när det gäller maten visar att kockarna behöver mer 

kompetens i vegetarisk matlagning. vi ska öka andelen KRAV-märkt mat till 50 %. 

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 
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Enhetsmål: 

Förskolans inomhusmiljö är god 

Arbetssätt 

Pedagogerna delar in barnen i mindre grupper under dagen för att ljudmiljön ska vara god. 

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 i balans. 

Förväntat resultat 

Det ekonomiska resultatet är positivt. 

Arbetssätt 

Hela enheten har en balans mellan antalet barn och personal som är likvärdigt. På varje 

Arbetsplatsträffarna informeras all personal om det aktuella budgetläget. 

Arbetslagsledarna på varje förskola ansvarar för en bra schematäckning för den dagliga 

organisationen. Enheten har en egen vikarielista att använda vid behov. Vikarielistan sköts av 

intendenten. Gemensamma beslut om inköp görs i ledningsgruppen. Varje förskolas 

ledningsgrupp gör en strategisk plan för vilka satsningar som göras när det gäller utveckling 

av förskolans miljö.  Enheten har en "utbytespool" (byte av material mellan förskolorna). 

Beställningar som görs av förbrukningsmateriel är likvärdiga över hela enheten, och urvalet 

av produkter görs med tanke på hållbar utveckling. 

Enhetens kockar träffas regelbundet, samarbetar och diskuterar budgethållning utifrån 

”hållbar utveckling” och ekologiskt perspektiv. 

Förskolechefen gör ekonomiska uppföljningar varje månad som skickas in till stadsdelen. 

Förskolechefen och intendenten träffar regelbundet stadsdelens controller för fördjupade 

budgetdiskussioner. 
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Resursanvändning 

Förskolechefen och intendenten har regelbundna träffar med stadsdelens controller för 

budgetgenomgång. Schemaändringar och omfördelning av personal för att optimera att 

resurserna används på bästa sätt. Långsiktiga planeringar för inköp som behövs för 

verksamhetens utveckling. Sambeställningar över enheten. Samarbete mellan enhetens olika 

kockar för bästa möjliga beställningar. 

Budgetläget presenteras på APT. Det är känt hur ekonomiska fördelningen ser ut inom olika 

konton som t.ex. pedagogiskt material/avdelning/år, livsmedel/månad/år. 

Uppföljning 

Ekonomiska rapporter görs varje månad. Ledningsgruppen på varje förskola beslutar 

tillsammans med förskolechefen om inköp utifrån budget och behov. Utöver det görs också 

tertialrapporter som är mer övergripande. Budgeten följs fortlöpande upp på arbetsplatsträffar 

(APT). 

Utveckling 

Mer detaljerade planer för inköp av material som bidrar till  utveckling av verksamheten. För 

att varje medarbetare ska förstå sin egen möjlighet att påverka enhetens budget ska budgeten 

brytas ner i ännu mindre delar. 

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. 
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Enhetsmål: 

Flickor och pojkar får ett likvärdigt stöd. 

Förväntat resultat 

Alla oavsett kön behandlad likvärdigt i förskolan 

Arbetssätt 

Genom pedagogisk dokumentation och vårt arbete i likabehandling ökar vår kunskap om hur 

vi benämner, bemöter och förhåller oss till flickor och pojkar. 

Gemensamma nätverk. 

Fortbildning på studiedag för alla medarbetare 

. 

 

. 

Resursanvändning 

Vi lägger stor vikt vid kunskapsinhämtning i detta område i våra utvecklingsgrupper och i 

våra gemensamma reflektioner tar vi upp denna aspekt. 

Uppföljning 

Kvalitetsindikatorn, förskoleundersökningen, utvecklingsdagar och APT. 

Utveckling 

Fortsätta utmana och reflektera i ämnet med nya och gamla medarbetare. 

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 7 % tas fram av 
nämnden 

Tertial 

 

 

Sjukfrånvaro dag 1-14 4 % 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 
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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 

Enhetsmål: 

Förskolechefen ger förutsättningar för god kvalitet i verksamheten 

Förväntat resultat 

Styrningsindex är 84 - förskolechefen förmedlar uppdrag och mål så att alla förstår sin del i 

helheten. 

Motivationsindex är 84 - medarbetarna upplever att de får god återkoppling på sina 

arbetsinsatser. 

Aktivt medskapandeindex är 83 

Arbetssätt 

Varje termins första APT tar förskolechefen upp uppdraget och vår organisation i relation till 

den. Alla medarbetare deltar aktivt i utvecklingsgrupper som driver utvecklingen framåt. Alla 

möten har en mötesstruktur som är tydlig. Vi har en samtalsordning som är känd för alla och 

garanterar allas möjlighet till delaktighet. Enheten har ett årskalendarium och en årscylinder 

som täcker; Det pedagogiska året, Arbetsmiljö, Föräldrasamverkan o Övrigt. Den används vid 

varje APT och AGM. Cylindern säkerställer att inget faller mellan stolarna och avgränsar 

arbetsbelastningen. Alla uppföljningsmetoder är kända för medarbetarna. 

Tillsammans arbetar vi med att ge varandra feed back i vardagen. 

Resursanvändning 

Enheten har en tydlig organisation som presenteras varje termin. Vi har ett kalendarium och 

en årscylinder som ett verktyg som vi arbetat fram som ger en balans i arbetsåret. 

Ledningsgruppen på varje förskola leder utvecklingen tillsammans med chefen. Styrgruppen 

länkar samman de olika förskolorna. Utvecklingsgrupper under ledning av den pedagogiska 

utvecklingsledaren vidareutvecklar verksamheten för hela enheten. Intendenten ansvarar för 

köken utveckling och hälsogruppen. Specialpedagogen och resurssamordnaren ansvarar för 

utvecklingen av arbetet för barn med extra behov. All fast och terminsanställd personal ingår i 

en grupp och känner och tar ansvar för vidareutveckling av verksamheten. Förskolechefen 

finns lätt tillgänglig via telefon, sms och mail. Fasta dagordningar och tydlig mötesstruktur. 

Samtalsordning på möten säkerställer att alla kommer till tals. Protokoll eller 

minnesanteckningar från samtliga möten som läggs på gemensam gruppdisk på intranätet så 

att alla kan ta del av dem. 

Vi har fortbildning för samtliga medarbetare i"feed back" som stadsdelens hälsostrateg Signe 

Haugo håller i. 
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Uppföljning 

Varje APT (arbetsplatsträff) har en stående punkt som behandlar arbetsmiljö. Hela 

Ledningsgruppen (ledningsgrupperna från varje förskola) träffas 4-5 heldagar fördelade under 

året. Vid varje tillfälle arbetar ledningsgruppen med förbättringar av hela enhetens 

verksamhetsutveckling. T.ex. vår årscylinder som är ett verktyg för att förenkla uppdragets 

komplexitet. Medarbetarenkäten kommer en gång per år. Vi går igenom resultatet gemensamt 

på APT i december/januari och därefter gör varje arbetsgrupp en djupdykning i valda delar av 

enkäten. Styrgruppen sammanställer en analys som ledningsgruppen tar del av och 

kommenterar. Den slutgiltiga analysen ligger till grund för nästa års handlingsplan. 

Handlingsplanen presenteras i februari på APT och LSG. Det årliga medarbetarsamtalet är en 

viktig del i uppföljningen. 

Utveckling 

Tydligare återkoppling till varje medarbetare.En fortbildning kring medvetet bemötande och 

feedback i arbetslagen ser vi kan lyfta vardagen för alla medarbetare. Vi kommer fortsätta vårt 

arbete med Södermalms hälsostrateg Signe Haugo. Ett viktigt utvecklingsområde för att 

minska stress hos förskollärarna och barnskötarna är att med anledning av den förändrade syn 

på fotografering som blivit utforma tydligare ramar för vilken typ av dokumentation som bör 

vara ett minimum för varje barn. 

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 

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: 

Ledarskapet är tydligt aktivt och kommunikativt 

Förväntat resultat 

Ledarskapsindex är 82 
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Arbetssätt 

Förskolechefen förmedlar verksamhetens uppdrag och mål. Varje termin går förskolechefen 

igenom uppdraget och det sytematiska kvalitetsarbetet med all personal på APT 

(arbetsplatsträff). Det finns tydliga förväntningar på varje medarbetare. Strukturen för 

återkoppling på medarbetares arbetsinsatser är tydlig. Kalendarium och årscylinder finns som 

verktyg för alla där alla kan se vad vi har fokus på vid de olika perioderna under året. 

Ledarskapet leder till helhetssyn, initiativ och att allas kompetens tas till vara. På varje 

förskola finns flera arbetslagsledare att vända sig till. Chefen är tillgänglig efter 

överenskommelse. Chefen är lyssnande, visar tillit till medarbetare och ger förutsättningar för 

delaktighet. På möten har vi en samtalsordning som säkerställer allas delaktighet. 

Alla fast anställda medarbetare är med i någon av enhetens utvecklingsgrupper. 

Utvecklingsgrupperna driver hela enheten framåt. 

Under året förmedlar chefen verksamhetens uppdrag och mål så att alla medarbetare känner 

att de bidrar till att nå stadens övergripande mål. Chefen ger medarbetare återkoppling på 

deras prestation - både det som fungerar bra och det som kan förbättras - genom samtal. 

Samtalen är dels utvecklingssamtal en gång per år men också mer spontana samtal under årets 

gång. Förskolechefen deltar också aktivt i de olika utvecklingsgrupperna med viss 

regelbundenhet. 

Genom att använda effektiva mötesmetoder som bygger på dialog och skapa öppenhet och 

delaktighet. Förskolechefen stimulerar till samarbete och utbyte av erfarenheter, såväl på 

arbetsplatsen som med andra verksamheten genom att organisera för olika 

utvecklingsgrupper. 

Resursanvändning 

Varje termin startar det första APT (arbetsplatsträffen) med att förskolechefen informerar om 

uppdraget och vårt systematiska kvalitetsarbete. 

Förskolechefen träffar varje förskolas ledningsgrupp varannan vecka. Förskolechefen träffar 

alla medarbetare på arbetsplatsträff (APT) varje månad och deltar ibland i arbetsgruppsmöten 

(AGM). En gång per år möter förskolechefen varje medarbetare i ett utvecklingssamtal. 

Samtliga medarbetare i enheten träffas på vårens två utvecklingsdagar som leds av 

förskolechefen. 

Östra söders förskoleenhet har ett kalendarium och en årscylinder som är känd för alla 

medarbetare. Varje termin aktualiserar vi de. Vi går igenom kalendariet och vilka som är 

ansvariga för de olika ansvarsområden som finns. 

All personal på enheten är kopplade till någon av de sex olika utvecklingsgrupper som 

genomsyrar arbetet på enheten. Möten hålls en gång i månaden. Enhetens Pedagogiska 

utvecklingsledare är ansvarig för de grupper som rör det pedagogiska arbetets värdegrund; 

Pedagogisk utvecklingsgruppen, Genus/ likabehandlingsgruppen och Miljö/ hållbar 

utvecklingsgruppen. 

Friskvårdsgruppen, Köksgruppen och Städgruppen leds av enhetens Intendent. 

Utvecklingsmöten en gång i månaden för de som arbetar med barn med särskilda rättigheter, 

ansvarar Specialpedagogen för. 

Intendenten, Specialpedagogen och Pedagogiska utvecklingsledaren ingår tillsammans med 

förskolechefen i Styrgruppen som träffas varje månad för vidareutveckling av enhetens 

verksamhet. 

Rehab-processen är känd hos medarbetarna. Förskolechefen har samtal med alla medarbetare 
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som är borta fler än 4 tillfällen under 6 månader för att i tid kunna ge stöd om det föreligger 

ett sådant behov. 

Lönekriterierna förtydligar vad ett väl utfört arbete innebär. 

Uppföljning 

Utvecklingssamtalen som äger rum mellan januari och maj utgör en viktig grund för 

uppföljning av ledarskapet. Varje höst, i september månad får alla medarbetare uttrycka sig i 

Stockholm Stads medarbetarenkät, vars resultat enheten sedan analyserar. Analysen görs på 

Arbetsplatsträffarna i december och januari alternativt januari och februari. Analysen ligger 

sedan till grund för det kommande årets handlingsplan. Handlingsplanen godkänns på 

enhetens LSG i februari. Handlingsplanen i sin tur följs upp på utvecklingsdagarna i maj/juni. 

Utveckling 

Vid analys av medarbetarsamtal och medarbetarenkäten och i dialog med ledningsgruppen har 

jag kommit fram till att jag måste lägga stort fokus på vidareutvecklingen av organisationen 

och tydligheten i uppdrag, samt tydlighet i hur återkoppling från chefen kan se ut när 

organisationen har närmare 100 anställda. 

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 och är likvärdiga i förskolan 

Förväntat resultat 

Alla barns rättigheter tillgodoses i förskolans verksamhet. 

Medarbetare har både rättigheter och skyldigheter på sin arbetsplats. 
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Arbetssätt 

Förskolan ser och lyssnar på alla barn. Arbetets utgångspunkt är i alltid inkludering.  

För barn med särskilda rättigheter finns ett särskilt ansvar kopplat till handlingsplaner, stöd 

från stadsdelens grupp för barn med särskilda rättigheter, logopeder och habilitering. 

 

På APT, LSG och i ledningsgruppsmöten och i enskilda samtal diskuteras medarbetares 

förutsättningar och arbetsmiljö. 

Resursanvändning 

plan mot diskriminering och kränkande behandling 

ansöka om verksamhetsstöd  

Stödenheten, logopeder, habilitering. 

APT, Utvecklingssamtal, personalavdelning. 

Uppföljning 

kartläggning, Människors rättigheter tillgodoses och är likvärdiga i förskolan.. 

Förväntat resultat 

Alla barns rättigheter tillgodoses i förskolans verksamhet. 

Medarbetare har både rättigheter och skyldigheter på sin arbetsplats. 

Arbetssätt 

Förskolan ser och lyssnar på alla barn. Arbetets utgångspunkt är i allt inkludering.  

För barn med särskilda rättigheter finns ett särskilt ansvar kopplat till handlingsplaner, stöd 

från stadsdelens grupp för barn med särskilda rättigheter, logopeder och habilitering. 

 

På APT, LSG och i ledningsgruppsmöten och i enskilda samtal diskuteras medarbetares 

förutsättningar och arbetsmiljö. 

Resursanvändning 

Stödenheten, logopeder, habilitering. 

APT. 

Utvecklingssamtal, personalavdelning. 

Uppföljning 

Kvalitetsindikatorn, Förskoleundersökningen, enskilda samtal, APT. 

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.  
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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 är delaktiga och har inflytande. 

Förväntat resultat 

vårdnadshavarna anser att barnen är delaktiga och har inflytande 

Arbetssätt 

Arbetssätt 

Förskollärarna och barnskötarna uppmuntrar barnen att uttrycka önskemål och åsikter om sin 

vardag och om förskolans verksamhet. Alla barn får komma till tals och deras åsikter 

respekteras av såväl barn som personal. Förskollärare och barnskötare är lyhörda för varje 

barns specifika förmåga och önskan att uttrycka sig. Förskolan skapar forum anpassade till 

barns olika behov och förutsättningar, under måltider, samlingar och projekt. Andra viktiga 

forum är leken, barnrådet och barnintervjuer. Hela verksamheten är jämlik och jämställd. 

Förskollärare och barnskötare reflekterar tillsammans med barnen kring projekt och övrig 

verksamhet. Förskolans material introduceras hos barnen så att de förstår och känner ett 

gemensamt ansvar för såväl material som miljö. Barnens delaktighet ska säkerställas genom 

återkommande samtal och dokumentation. 

Vårdnadshavarnas delaktighet säkerställs genom utvecklingssamtal, tillgång till 

dokumentation och föräldramöten. 

Resursanvändning 

Resursanvändning 

Förskolans främsta resurs är barnen och personalen. Förskollärarna och barnskötarna 

uppmärksammar och tillvaratar barnens intressen och önskemål, samt medarbetarnas 

kompetens och idéer. 

Förskolan tillhandahåller lokaler, miljö, verksamhet och lekmateriel som inbjuder till och 

främjar barns delaktighet. 

Informationsteknik (IT), faktalitteratur, fortbildningar och föreläsningar erbjuds för att 

utveckla den pedagogiska verksamheten, kunskapen och dialogen mellan barn, personal 

vårdnadshavare. 

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

gemensamma dokument i kataloger som såväl personal som vårdnadshavare kan ta del av. 

Förskolan har en organisation för det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns gemensamma 

uppföljningsunderlag som säkerställer en jämn kvalitet och sparar tid genom att arbetssättet 

blir tydligt för alla medarbetare. 

Uppföljning 

Uppföljning 

Enheten har en organisation för det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns gemensamma 

uppföljningsunderlag som säkerställer en jämn kvalitet och sparar tid genom att arbetssättet 
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blir tydligt för alla medarbetare. 

För att ta reda på hur väl det pedagogiska arbetet med barns inflytande och delaktighet har 

uppnått målet, använder förskolan; 

- GUF (gemensam utveckling av de kommunala förskolorna på Södermalm). Modellen utgår 

från kriterier som relaterar till målen i förskolans läroplan Lpfö 98/10. GUF-arbetet är 

fortlöpande under hela verksamhetsåret och redovisas en gång per termin. 

– Kvalitetsindikatorn som är ett självvärderingsverktyg utarbetat av Stockholms stad är 

ytterligare ett verktyg för att se hur mycket inflytande och delaktighet vi lyckas uppnå för 

barnen i vår verksamhet. 

Förskolan använder observationer, pedagogisk dokumentation och barnintervjuer som 

underlag. 

Uppföljning görs löpandet under året med all personal. Utvärdering sker i december och slutet 

av vårterminen. 

Vårdnadshavarnas åsikter följs upp i Stockholms stads årliga förskoleundersökning. 

Utveckling 

Utveckling 

Normmedvetenhet och diskussioner om de värden som råder runt oss i samhället är en viktig 

kunskap att fortbilda sig inom när vi arbetar med barnen som är samhällets framtid. 

Inom Östra Söders utvecklingsgrupp: Genus och Likabehandling, fortbildar kontinuerligt 

förskollärarna och barnskötarna inom demokrati, genus, etik, barns inflytande, utveckling och 

lärande. 

Förskollärarna och barnskötarna arbetar aktivt med att söka nya metoder för att synliggöra 

barnens inflytande, bl. a genom dokumentation och reflektion över verksamheten. 

Kartläggningen vi gör i arbetet med Plan mot kränkande behandling/Likabehandling hjälper 

oss att fokusera på utvecklingsområde. Stort fokus under 2016 kommer ligga på 

Tillgänglighet. 

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. 
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Enhetsmål: 

Ingen människa ska utsättas för våld i vår verksamhet. 

Förväntat resultat 

Ingen ska utsättas för våld i förskolans verksamhet. 

Arbetssätt 

Förskolan har anmälningsskyldighet om oro finns för att ett barn far illa. 

Arbetsgivaren har ansvar för att medarbetare behandlas väl i verksamheten. 

Resursanvändning 

Socialtjänsten. 

Enskilda samtal. 

Personalavdelning och företagshälsovården. 

Uppföljning 

Samtal med vårdnadshavare. personalavdelning. 

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: 

Barnen visar grundläggande demokratiska värderingar. 

Förväntat resultat 

föräldrarna är nöjda med utvecklingen av barnens sociala förmågor 

Arbetssätt 

Barn och vuxna uppmärksammar och respekterar varandra. Förskollärarna och barnskötarna 

fungerar som goda förebilder och lägger grunden för barnens förståelse och respekt för 

rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle. Förskollärarna och barnskötarna 

uppmuntrar och utmanar barnen i turtagning, beslutsfattande och samarbete, i lek och i 

dagliga rutiner. Förskollärarna och barnskötarna åskådliggör etiska problem utifrån barnens 

frågeställningar, sätter ord på barnens känslor och ger utrymme för dialog om kamratskap, 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 30 (31) 

 
 stockholm.se 
 

allas lika värde och olikheter/likheter. Alla barn ges utrymme att uttrycka tankar, funderingar, 

idéer och erfarenheter. 

Gruppstorleken anpassas utifrån barnens behov. Ombuden i likabehandlingsgruppen träffas 

fyra gånger om året för att utveckla likabehandlingsarbetet, höja genusmedvetenheten och 

medvetenheten kring alla diskrimineringsgrunderna på enheten. Föräldrarna är delaktiga i 

skrivandet av likabehandlingsplanen. Vårdnadshavare blir delaktiga genom bl. a 

utvecklingssamtal, föräldramöten och dokumentation. Genom föräldrarådet som deltar aktivt i 

skrivandet av likabehandlingsplanen blir vårdnadshavarna ytterligare involverade. Vi 

uppmärksammar Barnkonventionen på internationella barndagen. Barnen är delaktiga i 

utformandet av dagen och föräldrar bjuds in till föräldrafika. 

Resursanvändning 

Förskolans främsta resurs är barnen och personalen. Förskollärarna och barnskötarna 

uppmärksammar och tillvaratar barnens intressen och önskemål, samt medarbetarnas 

kompetens och idéer, bl. a genom olika ansvarsområden. Kunskap om Barnkonventionen och 

material som vi använder i arbete med barnen för att synliggöra barnkonventionen. 

Enhetens likabehandlingsplan är ett aktivt dokument som upprättas varje år. 

Varje arbetsgrupp har ett likabehandlingsombud som tar ett aktivt ansvar för 

implementeringen av likabehandlingsplanen. 

Förskolan har anpassade och utformade lokaler, miljö, verksamhet och lekmaterial med 

hänsyn till ett demokratiskt, jämställt och jämlikt förhållningssätt. 

Förskollärarna och barnskötarna har ett utbyte med andra förskolor, med 

stadsdelsförvaltningens administration och med externa aktörer. 

Informationsteknik (IT), faktaliteratur, fortbildningar och föreläsningar erbjuds för att 

utveckla den pedagogiska verksamheten, kunskapen och dialogen mellan barn, personal och 

vårdnadshavare. 

Förskolan har en rutin och organisation för det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns 

gemensamma uppföljningsunderlag som säkerställer en jämn kvalitet och sparar tid genom att 

arbetssättet blir tydligt för alla medarbetare 

Uppföljning 

Förskolan följer upp målen i olika modeller. För att ta reda på hur väl det pedagogiska arbetet 

med demokrati och likabehandling har uppnått målet, använder förskolan GUF (gemensam 

utveckling av de kommunala förskolorna på Södermalm). Modellen utgår från kriterier som 

relaterar till målen i förskolans läroplan (Lpfö 98/10). GUF-arbetet är fortlöpande under hela 

verksamhetsåret och redovisas en gång per termin. 

Som underlag använder förskolan även observationer, pedagogisk dokumentation och 

barnintervjuer. 

Vårdnadshavarnas åsikter följs upp i Stockholms stads årliga förskoleundersökning. 

Enheten har en organisation för det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns gemensamma 

uppföljningsunderlag som säkerställer en jämn kvalitet och sparar tid genom att arbetssättet 

blir tydligt för alla medarbetare. 

Uppföljning görs med all personal i maj och i december. 
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Utveckling 

Förhållningssätt, normer och värderingar kommer vara i fokus under 2016. 

Likabehandlingsplanen är utgångspunkt för fördjupade diskussioner kring förhållningssätt till 

barn och vuxna. Vi kommer använda oss av rollspel, litteraturläsning och reflektioner. 

Uppföljning av ekonomi 

Resursanvändning 

Budget 2017 

Övriga frågor 


