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Kvalitetsredovisning 

Strukturella förutsättningar och organisation 

Värdegrund  

Nockeby Förskolor utgår från Förskolans Läroplan och dess syn på demokratiska 

värden. Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och möjligheten för 

barnen att få vara demokratiska medborgare. Förskolevistelsen bygger på 

delaktighet, förhandling, ömsesidigrespekt och glädje. 

Vi har stark tilltro till barnens intellektuella förmågor och resurser, kooperativt 

lärande, att vi förstår tillvaron på många olika sätt. Verksamheten tar intryck av 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vilket medför en barnsyn som bygger på ett 

kompetent barn, ett barn som kunskapsskapare och framtida värdebärare. Detta 

innebär att förskolepersonal och barn har en nyfiken, lyssnande, medforskande 

och reflekterande hållning som bejakar olikheter gentemot varandra och allas 

arbeten. Den pedagogiska verksamheten präglas av barnens nyfikenhet, tankar och 

intressen. 

Pedagogiska ställningstagande  

Vi arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt som kräver nyfiken, lyssnande och 

medforskande förskolepersonal där barnens frågor och intressen är 

utgångspunkten. Ett projektinriktat arbetssätt med ett demokratiskt förhållningssätt 

där delaktighet, förhandling, ömsesidig respekt, glädje och meningsfullhet är 

bärande värden. 

Vi ser den pedagogiska miljön som en förutsättning för ett undersökande och 

utforskande arbetssätt. Den pedagogiska miljön utmanar, inspirerar och stödjer 

barnen i deras utforskande, i både större och mindre grupper. Miljön är utformad i 

stationer där barnen gör egna val. Pedagogiskt dokumentationsarbete är verktyget 

som informerar och synliggör barnens och förskolepersonalens arbete och ligger 

till grund för hur vi utformar, följer upp och utvecklar verksamheten. 
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Verksamhet och målgrupper  

Nockeby förskolor erbjuder förskoleverksamhet för barn 1–5 år i området men 

även från övriga Bromma. Enheten består av 7 förskolor i området; Höglandet, 

Olovslund, Nockeby och Nockebyhov: 

Förskolan Bergknallen, Författarv. 29-31 

Förskolan Höglandsgården, Nockebyv. 20 

Förskolan Stjärnhuset, Nockeby Kyrkv. 8/Svanhildsv. 23 

Förskolan Skogsgläntan, Gubbkärrsv. 29 

Förskolan Solrosen Drottningholmsv. 510 A 

Förskolan Regndroppen Åkeshovsv. 7. 

Förskolan Sångarlunden Djupdalsv. 72-74 

 

Volym  

Enheten har haft mellan 331-370 barn inskrivna under verksamhetsåret. Under 

höstterminen 2014 var efterfrågan på platser låg i enhetens område vilket 

medförde ca 17 tomma platser. För att bereda plats för alla barn som önskade plats 

under våren har småbarnsgrupperna utökats till 15 barn och 3-4 årsgrupp till 19 

barn. 

 
Antal kvinnor Antal män Totalt anställda Omräknat i heltid 

HT-2014     

Förskolechef 1 0 1 1 

Bitr. förskolechef 2 0 2 2 

Förskollärare 28 3 31 27,13 

Barnskötare 30 4 34 31,02 

Visstidsanställda bsk 4 1 5 3 

Ekonomibiträde kök 6 1 7 6 

Pedagogista 1 0 1 0,5 

Byråassistent 1 0 1 0,5 

Totalt 73 9 82 71,15 

VT-2015     

Förskolechef 1 0 1 1 

Bitr. förskolechef 2 0 2 2 

Förskollärare 30 3 33 29,91 

Barnskötare 31 5 36 33,22 
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Visstidsanställda bsk 3 1 4 3,82 

Ekonomibiträde kök 6 1 7 5,87 

Pedagogista 1 0 1 0,5 

Byråassistent 1 0 1 0,5 

Totalt 74 10 84  

  

  

Läsåret 2014-2015 

Enheten har i snitt haft 32 förskollärare anställda, fördelade på 22 avdelningar 

vilket innebär två förskollärare på 11-13 av enhetens avdelningar. Det innebär ca 

52% förskollärare av ordinarie bemanning. Andelen förskollärare (definition ILS-

webb) 30,25. 

  

 
Höstterminen 2014 Vårterminen 2015 

Totalt antal barn 331 370 

Yngre 1-3 år 178 144 

Äldre 3-5 år 153 226 

Barngruppernas storlek   

Småbarnsgrupp 1-3 år 14 14-15 

Utvidgad grupp 1-4 år 16 16 

Storbarnsgrupp 3-5 år 15-20 15-21 

  

  

Enheten har haft 47 barn och ca 11 medarbetare med annat språk än svenska. 

Organisation 

Enheten leds av förskolechef och sedan, februari 2014, två biträdande 

förskolechefer i nära samarbete med pedagogista, byråassistent och interna 

nätverk med representanter från alla förskolor. 

Ledningsgrupp - möter ledningen en heldag i månaden. Gruppen består av 

chefsteam, pedagogista och representant från varje hus. 

Under dessa heldagar har halva dagen fokus på enhetens gemensamma tema, 

Naturvetenskapliga fenomen. Gruppen reflekterar över dokumentationer och lyfter 

fram strategier (metodik) som är gynnsamma i processandet/undersökandet 

tillsammans med barnen. Andra delen/halvan av dagen har ägnats åt information 

från chefsteam, aktuella frågor från förskolorna och ex. uppföljning av enhetens 

gemensamma verktyg, dokument m.m. Diskussion och planering av studiedagar är 

viktiga inslag under heldagen. 
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Språkgrupp – en representant från varje förskola och förskolechef möts en gång 

per termin kring barns språkliga utveckling. 

IKT-grupp - en representant från varje förskola, bitr.förskolechef och pedagogista 

möts 3 gånger/termin. Gruppen arbetar för utveckla arbetet med IKT (Information, 

Kommunikation och Teknik) som pedagogiskt verktyg. Ett särskilt fokus har lagts 

på ansvaret för att lärplattorna och USB mikroskopet blir ett tillägg inom de 

”hundra språken” i verksamheten, tar fram metoder och strategier för verktygen. 

Gruppen har även ansvar för att uppdatera jämför service sidan en gång/år. 

Hälsogrupp- består av en hälsocoach från varje förskola och bitr. förskolechef 

som möts två gånger per termin. Gruppen har bedrivit hälsofrämjande arbete på 

resp. förskola och i enheten; anordnat ”Nockebyruset” och uppmuntrat till 

insamlandet av motionspoäng. Hälsocoacherna håller i hälsoreflektion på APT-

möte en gång i månaden. 

VFU-grupp - enhetens handledare för Verksamhets Förlagd Utbildning och 

pedagogista träffas och diskuterar handledaruppdraget och studenternas uppgifter. 

Skolgrupp- förskolans personal möter skolans personal 3-4 gånger i pedagogiska 

samtal och samverkar kring förskolebarnens övergång till förskoleklass. 

Skolgruppen möter förskolechef i planering och utvärdering av arbetet med de 

blivande förskoleklassbarnen 

Köksgrupp - enhetens ekonomibiträden för kök möts tre gånger per termin. 

Gruppen har en egen studie på hösterminen med föreläsning för all kökspersonal. 

Stödpedagogerna - enhetens två stödpedagoger har deltagit i stadsdelens nätverk 

kring uppföljningsmodellen. Stödpedagogerna arbetar även tillsammans med 

ledningsgruppen kring revidering och utveckling av uppföljningsmodellen, 

utbildningsförvaltningens underlag för reflektion och uppföljning. 

De interna nätverkens arbeten följs upp och diskuteras på Pedagogisk Forum, på 

APT-möte och i samverkansgrupp. 

 

Underlag, källor och kvalitetsarbetets genomförande 

Nockeby förskolors organisation är en förutsättning för kvalitetsarbetets 

genomförande. Organisationen har en struktur som bygger på tydlighet, 

transparens, delaktighet och trygghet. 

Pedagogiska året läggs upp inför varje läsår och med stöd av året och terminens 

kalendarium kan förskolorna långsiktigt planera verksamheten. 

NOF- enhetens gemensamma IKT – mapp är tillgänglig för alla månadsanställd 

personal i enheten. I NOF sparas allt arbetsmaterial som inte omfattas av 

sekretess. Där återfinns gemensamma dokument, mallar/blanketter, arbetsplaner, 

alla mötens minnesanteckningar, projektbeskrivningar, utvärderingar, förskolornas 
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veckobrev m.m. Som personal i Nockeby förskolor kan du informeras, inspireras, 

bidra och vara delaktighet i hela enhetens arbeten. 

MAC-nytt – chefsteamets veckobrev finns tillgängligt måndag morgon på allas 

mail. Där återfinns aktuell information som beröra all personal i enheten. 

Nockeby förskolors almanacka. Foton på varje förskolas arbetslag, interna 

grupper och chefsteam, pedagogista och byråassistent tas på den gemensamma 

studiedagen i augusti. Därefter sätts en almanacka ihop inför det kommande 

läsåret. Almanackan skapar en vi-känsla i enheten. 

Enskild reflektion har skett vid flera tillfällen under en vecka bl.a. efter 

projekttillfällen och vid individuell reflektionstid. Förskolepersonal har med stöd 

av enhetens reflektionsverktyg reflekterat kring observationer, dokumentationer. 

Även barnens reflektioner har varit underlag för förskolepersonalens reflektioner. 

Veckoreflektion. Arbetslagets reflektion har skett en gång per vecka – där har 

arbetslaget följt upp det pedagogiska arbetet/verksamheten utifrån arbetsplan, 

reflektioner kring dokumentationer, där barnens och enskild förskolepersonals 

reflektioner är underlag. Flera av förskolorna har sammanställt sina reflektioner 

och analyser till ett veckobrev, som mejlats ut till föräldrarna. 

Pedagogiskt forum är ett möte för pedagogiska frågor. Mötet har genomförts en 

gång per månad mellan kl. 16-19 då förskolorna stänger tidigare. 

Förskolepersonalen har arbetat utifrån en fast dagordning; ledningsgruppens 

frågor, återkoppling från de externa och interna nätverken, VFU, IKT arbetet, 

kompetensutveckling och förskolans övriga pedagogiska utvecklingsarbete och 

organisation. 

Reflektions- och sammanfattningsvecka har genomförts var femte vecka. 

Varje avdelning, barn och förskolepersonal, har då haft möjlighet att stanna upp i 

det projekterande arbetet för att mötas i reflektion. Reflektionerna har lett till 

uppföljning, planering och utveckling av. I reflektionsarbetet  används enhetens 

gemensamma verktyg. Barnens och förskolepersonalens reflektion har skett i 

mindre och större grupper utifrån dokumentationer, ex. barnens egna arbeten, 

foton och filmer. Under reflektionsveckan erbjuds barnen, ute och/eller inne 

aktiviteter, såsom högläsning/sagoberättande, sång, musik, fysiska aktiviteter i 

form av grupplekar/rörelselekar och andra aktiviteter som passade årstiden. En 

gång per termin har reflektionsveckan ägnats till att följa upp och sammanfatta 

arbetet utifrån utbildningsförvaltningens uppföljningsmodell 

(sammanfattningsveckan). 

Utvärdering – Har skett i slutet av varje termin. Utvärderingsmaterialet som 

används bygger i huvudsak på enhetens åtaganden och förväntade resultat. 

Underlag för utvärderingen är terminens månadsreflektioner och 

sammanfattningar. 

Utvecklingssamtal med föräldrarna – har skett en till två gånger per läsår 

utifrån enhetens gemensamma samtalsmaterial. 
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Brukarenkätens svar. Varje förskola har följt upp resultaten från enkäten. 

Diskuterat inom förskolan och med föräldrarna och arbetat fram strategier för att 

utveckla verksamhetens svaga delar. 

Förskole råden och föräldramöten. Frågor och synpunkter har diskuterats och 

tagits med till fortsatt utvecklingsarbete. 

Utvecklingssamtal med förskolans personal har hållits utifrån Stockholms 

stads kvalitetsindikator 

Enhetens pedagogista har mött pedagoger och barn på förskolorna. Pedagogistan 

har till uppdrag att i samråd med chefsteamet leda och driva den pedagogiska 

utvecklingen med pedagogisk dokumentation som verktyg. Samarbetet har skett 

genom gemensamt arbete vid projekttillfällen, reflektion och handledning kring 

metodik/strategier, dokumentationsarbetet och det pedagogiska utvecklingsarbetet. 

Utifrån svårigheter att tillsätta vakanta tjänster med utbildad personal har 

pedagogistan haft ett särskilt ansvar/uppdrag att leda och stödja arbetet på 

förskolor där brist på utbildad personal funnits. Utifrån det gemensamma temat, 

naturvetenskapliga fenomen, har pedagogistan haft fokus på att lyfta fram och 

synliggöra strategier, metodik som visat sig viktiga i det projekterande arbete 

tillsammans med barnen. 

Pedagogistan har övergripande ansvar för och initierar uppföljning, revidering av 

ex. enhetens olika reflektionsverktyg, sammanfattnings- och utvärderingsmaterial. 

Uppföljningen och revideringen genomförs i samarbete med enhetens 

ledningsgrupp. 

Sammanfattnings-och utvärderingsdag med enhetens ledningsgrupp en 

heldag per termin. Gruppen har då arbetat fram underlaget till 

kvalitetsredovisningen och nästa års verksamhetsplan utifrån reflektion, analys 

och sammanställning av arbetslagens utvärderingar. 

I arbetet har gemensamma strategier och metodik utvecklats och formulerats inför 

enhetens fortsatta utvecklingsarbete. 

 

Mål/Åtaganden 

Normer och värden 

Likabehandling 

Likabehandlingsplanen har varit ett stöd i arbetet för hur barn och vuxna 

ska lyssna på, bemöta och respektera varandra. Barnen har tillsammans med 

förskolans personal, aktivt arbetat med kompisreglerna.  

Ett fördjupat arbete kring likabehandlingsplanen behöver genomföras under 2016. 

Enheten har ny personal i personalgrupperna och på nästa års APT - möten 

behöver likabehandlingsplanen diskuteras och uppdateras. 
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NÄMNDMÅL: 

1.1.1 Barnen i Bromma går i förskolor av god och likvärdig kvalitet 

 

Indikator Periodens utfall Årsmål Period 

Andel förskolor som årligen reviderar sina 

likabehandlingsplaner utifrån situationen på den enskilda 

förskolan. 

100 % 100 % 2015 

 

 

 

ÅTAGANDE: 

Barnen utvecklar en förståelse för och accepterar olikhet som tillgång. 

Förväntat resultat 

Det skapas förutsättning för att:  

Det är tillåtet att vara och tänka på olika sätt. 

Barnen lär sig lita till sin egen och gruppens förmåga. 

Barnen ska komma till tals och få utrymme oberoende av kön, etnicitet och/eller 

funktionsnedsättning. 

Resultat 

Resultat från brukarenkäten visar på 88 % samma resultat som 2014. 

I utvärderingar och sammanfattningar kan vi läsa ut att det projektinriktade arbetet 

och barnens lärande i vardagen utgår från barnens intressen, nyfikenhet, undringar 

och hypoteser/teorier. Barnens lust/glädje, frågor och erfarenheter har drivit 

arbetet framåt. Materialet har funnits tillgängligt i miljön och byts ut utifrån 

frågor/undersökningsområden, barnens önskemål och behov. Barnen har även tagit 

med material hemifrån vilket har bidragit till ökat inflytande och delaktighet för 

barn och vårdnadshavare. 

Barnen har gjort egna val av aktiviteter under dagen. Genom bland annat stationer 

ute och inne har det funnits ett varierat utbud av aktiviteter och material. Det 

tillgängliga materialet har bidragit till att barnen har kunnat göra fria val och fritt 

använt materialet till den pågående leken. Detta har också bidragit till att 

materialet blir föränderligt och kan leda fantasin och utforskandet vidare. 

Vid reflektionerna tillsammans med barnen i både stora och små grupper har 

barnen fått möjlighet att komma till tals, lyssna på varandra och pröva sina idéer 

och teorier. Pedagogerna tar barnens idéer på allvar och det speglar sig i den tilltro 

som barnen har till sig själva och till gruppens förmåga. 

Exempel. 

Avd. 3-5år 
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Varje vecka får ett barn ta med sig en valfri bok hemifrån, kallat onsdagsboken, 

som personalen läser på vilan. Onsdagsboken är uppskattad av alla och bidrar till 

variation, ett tydligt sätt för barnen att bidra till verksamheten. 

Innan personalen läser boken får barnet kort berätta sina tankar om den, vilket blir 

ett tillfälle för barnet att stå i centrum och prata inför kompisarna. Det barnet har 

berättat dokumenteras och synliggörs genom dokumentation, vilken sätts upp i 

hallen varje vecka. Detta bidrar till att både barn och föräldrar blir nyfikna och 

engagerade i arbetet med veckans bok 

Avd. 4-5 år 

Personalen utgår ifrån barnens sommaruppgifter, de frågor och teorier som har 

kommit fram vid presentationerna. 

Det är barnens teorier, hypoteser och frågeställningar som ligger till grund för det 

fortsatta arbetet. 

På avdelningen hade barnen i sommaruppgift att ta med sig ett vatten. Familjerna 

har dokumenterat vart vattnet kommer ifrån och funderat över vad vattnet består 

av. 

Frågor som stöd: Finns det någonting du kan se? Tror du att det finns någonting du 

inte kan se? 

Barnen på avdelningen fick utifrån de pedagogiska dokumentationerna från sina 

sommaruppgiftspresentationer själva välja vad de ville ha för utmaning under året. 

”Nu har ni ett år kvar på förskolan, vad vill ni arbeta med för utmaning under det 

året?” Grupperna valde t.ex. att bygga en oljesanerande robot, bygga en pool och 

bygga en vattenreningsmaskin. 

Barnen har varit drivande från idé till 

genomförande. De har själva gjort 

ritningar och planer för hur byggena ska 

utföras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badpoolsgruppens ritning och checklista över saker som behöver göras. 
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Bedömning och analys 

Personalen valde inför läsåret att dela in barnen i fasta projektgrupper. I ex. 

badpoolsgruppen har personalen sett hur barnen under året har utvecklats både 

som individer och som grupp. Gruppen har samspelat och barnen har använt sig av 

de olika individernas förmågor ex. flicka som är bra på att organisera och göra 

byggplaner, annan flicka som är bra på att skriva, pojke som är bra på att tänka på 

detaljerna, annan pojke som är tekniskt kunnig och vet mycket om 

poolverksamhet och tredje pojke som kan mycket om skyltar vad som står och hur 

de ska formuleras. 

Personalen har sett en fördel med att låta barnen arbeta i fasta grupper. Gruppen 

har utvecklats tillsammans och personalen har sett hur tryggheten och det 

tillåtande klimatet har gjort att flera av barnen har öppnat upp och vågat ta för sig 

mer under arbetets gång än tidigare. 

Gruppen har haft en fast byggplats i avdelningens våtrum (som de själva har valt) 

där poolbygget har tagit form. Där har barnen haft möjlighet att förvara och 

använda alla sina olika material och verktyg. Barnens ritningar och tankekartor har 

funnits tillgängliga på väggarna på avdelningen 

Barnen visste redan från början att de skulle ha ett år på sig i arbetet med det 

uppdrag som de valde. Personalen tror att detta har påverkat hur barnen valde att 

genomföra projektet. De har hela tiden haft sin tilltro till att det kommer att bli en 

pool även om uppgiften kan verka stor och oövervinnlig för en utomstående. 

När barnen får möta samhället och vuxna utanför förskolan som tar deras idéer på 

allvar stärks barnens och gruppens tilltro till sig själva och sin egen förmåga. 

 

Utveckling och Lärande 

NÄMNDMÅL: 

1.2.1 Barnen i Brommas förskolor lär, leker och utvecklas i en god 

pedagogisk miljö 

 

Indikator Periodens utfall Årsmål Period 

Andel arbetslag där pedagogisk dokumentation används 

systematiskt för att utveckla verksamheten. 

100 % 100 % Tertial 2 

2015 
 

Andel barn som är delaktiga i lärprocesser. 100 % 100 % Halvår 1 

2015 
 

Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att deras barn 

ges stöd i att utveckla sin matematiska förmåga. 

 80 % VB 2015 
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Indikator Periodens utfall Årsmål Period 

Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att förskolan 

stödjer deras barn att utvecklas språkmässigt. 

 89 % VB 2015 

 

Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare avseende barns 

utveckling och lärande. 

 85 % VB 2015 

 

Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare avseende normer 

och värden. 

 90 % VB 2015 

 

 

Aktivitet Startdatum Slutdatum 

Brommas reviderade språkpolicydokument för förskolorna ska 

inarbetas i alla arbetslag. 

2015-01-01 2015-06-30 

 

Förskolorna fortsätter utveckla arbetet med Bromma förskolors 

uppföljningsmodell utifrån mål- och resultatstyrning. 

2013-01-01 2015-12-31 

 

Förskolorna genomför barnskyddsronder. 2015-01-01 2015-12-31 
 

ÅTAGANDE: 

Barnen upptäcker och utforskar med fokus på naturvetenskapliga 

fenomen 

Förväntat resultat 

Det skapas förutsättning för att: 

Barnen ser och förstår olika samband kring naturvetenskapliga fenomen.  

Barnen utforskar och prövar tankar och teorier kopplade till sina förmågor och 

erfarenheter. 

Barnen utforskar och lär kring naturvetenskapliga fenomen genom olika 

uttrycksformer. 

Resultat 

Resultatet från brukarenkäten har sjunkit från 87% till 81%. 

Alla enhetens förskolor har under året arbetat projektinriktat utifrån det 

gemensamma temat Naturvetenskapliga fenomen. 

I utvärderingarna ser vi flera exempel på att förväntat resultat har uppnåtts. 

Genom det projektinriktade arbetet som på höstterminen startade med 

presentationer av barnens sommaruppgifter kan vi i sammanfattningar och 

utvärderingar läsa ut exempel på barnens ökade förståelse för samband kring 

naturvetenskapliga fenomen. 

Barnens frågor har legat till grund för vad de tillsammans med varandra och 

förskolepersonalen har undersökt och utforskat i de olika projekten. Barnens 
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erfarenheter och förmågor har kopplats till deras frågor och teorier framförallt i 

arbetet i mindre grupper och synliggjorts i dokumentationer. 

Projekten har utgått utifrån barnens intressen inom området. Många avdelningar 

har arbetat med experiment på olika sätt som har handlat om t ex is, vatten, luft, 

olja, salt och färg. Barnen har fått möjlighet att pröva och ompröva sina teorier via 

experimenterandet och detta har i sin tur lett till nya frågeställningar kring 

naturvetenskapliga fenomen. 

Barnen har använt sig av en mångfald olika uttrycksformer i sitt utforskande och 

lärande kring Naturvetenskapliga fenomen t ex; 

 teckna 

 måla 

 arbeta med lera på olika sätt 

 dramatisera teorier 

 dans/rörelse utifrån frågor om kroppen och dess möjligheter 

 ljud – ex. hur låter vågor 

 bygg och konstruktion, att konstruera en bassäng, 

 USB-mikroskop som verktyg för att få syn på vad som fanns i barnens 

medtagna vatten 

 papier-maché 

 lärplattan - filma för att synliggöra hur kroppen ser ut och rör sig när man 

uttrycker känslor etc. 

  

Exempel: 

En förskola har arbetat med återvinning/återbruk av material och 

barnen/familjerna hade som sommaruppgift att ta med sig ett material som kan 

återanvändas. Ex. på material som barnen hade med sig; petflaskor, hylsor från 

toalettpapper, mjölkförpackningar, äggkartonger. 

På småbarnsavdelningen, 1-3 år, hängde pedagogerna upp barnens medhavda 

material i snören på olika platser på avdelningen, materialet skulle vara synligt och 

tillgängligt för barnen. 

Materialet som hängde i snörena väckte barnens nyfikenhet och lust att känna och 

ta på materialet. När barnen kände/rörde på materialet så kom materialet i rörelse, 

ex. pendlade/gungade och roterade/snurrade, barnen satte fart på materialet, 

puttade på det som hängde i snöret. 

Intresset och nyfikenhet över pendla/gunga, rotera/snurra och hastighet ledde till 

att pedagogerna gav barnen möjlighet för ett utforskande av detta. 

Barnens intresse och utforskande av hastighet utmanades bl.a. genom att ha olika 

tyngd på föremålen och olika längd på snöret. Barnen gjorde fart genom att dra 

föremålet bakåt och sedan springa fram och släppa det. 



 
 

 
SID 12 (32) 

 

Pedagogerna inspirerade barnen kring rotera/snurra, bl.a. genom att sätta olika 

material i rotation på golvet ex. petflaskor, barnen fascinerades över att materialet 

snurrade fort. Några av barnen kopplade snurra till rulla, bollar som rullar, bilens 

hjul snurrar/rullar, ”bilen kör fort” (på det lutande planet). 

På en cirkelformad matta sprang barnen runt, runt i cirklar efter varandra och 

uttryckte ”runt, runt” ”fort” – barnen får även uppleva balans när de ramlar omkull 

av att de blivit snurriga av att springa runt. 

Barnen upprepar begreppen snurra, gunga och hoppa i olika sammanhang både ute 

och inne. 

  

                                              Bild borttagen 

 

Barnen har även utforskat begreppen pendla och rotation med olika uttryck ex. 

målat färg på bilars hjul och låtit de rulla över papper, upplevt snurra genom att få 

vatten i rotation genom att vispa runt, runt i en skål med vatten, byggt 

banor/lutande plan för ex. bollar och fordon som rullat ner. Barnen har då 

uppmärksammat att olika fordon åker olika fort = hastighet. Barnen har även 

utforskat sand på ljusbord och gjort cirkelrörelse med fingret i sanden. 

Barnen har återanvänt olika material i sitt utforskan av pendla och rotera. Barnen 

har även varit aktiva med att sopsortera material genom att dagligen lägga olika 

material i därför avsedda sopsorteringspåsar. 

Bedömning och analys 

Arbetet har genomsyrats av stor glädje och lust hos både barn och pedagoger. 

Barnen har vid varje projekt tillfälle och även däremellan deltagit med nyfikenhet, 

entusiasm och engagemang kortare och längre stunder. 

Genom arbetet ser pedagogerna att barnen använder olika tekniker för att få 

föremålen att snurra, gunga och få fart på föremålen. Barnen har erfarit att olika 

saker, bollar, fordon rullar olika fort nedför lutande plan. Barnen jämför och 

uppfattar skillnader. 

När barnen provar många gånger ser pedagogerna att nya tankar kommer fram hos 

barnen, de provar på nya sätt. 

Barnen förstår skillnaden mellan gunga och snurra, vilket de visar när de gör 

rörelserna på egen hand med olika saker ute och inne. 

Barnen utforskar snurra och gunga med kroppen och uppmärksammar då balansen 

ex. att de ramlar omkull efter att ha snurrat runt, de uppfattar samband. 

Genom olika uttryck målning, vatten, bygg och konstruktion, ljusbord, sand och 

mjöl, papier maché, dans/ rörelse och lera har barnen lärt sig om olika materials 

egenskaper och övat upp tekniker. 
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Eftersom projektarbetet i huvudsak har skett med barnen i mindre grupper ser 

pedagogerna hur barnen tar användning av varandra genom att härma, pröva det 

kamraterna gör/gjort. 

Pedagogerna hör att barnen förstår vad snurra och gunga är då barnen använder 

orden/begreppen i olika sammanhang under dagen. 

Barnens upplever att de kan, vilket stärker deras självkänsla och ökar deras 

självständighet. 

På en annan av enhetens förskolor har utforskandet handlat om kroppen, 

kroppsdelar, kroppsuttryck. 

Ex. från 3-4 års avdelning. 

Barnen/familjerna hade som sommaruppgift att ta med en bild/foto på någon av 

barnens kroppsdel. Under hösterminen presenterade varje barn sin bild och 

berättade för de andra barnen under samlingarna. 

Under presentationerna kom det upp en mångfald av frågor om ex. ögonen, 

Vad heter håret vid/runt ögonen? 

Vad heter det som gör att vi kan titta/blunda? 

Barnens frågor om händer och fötter ex. 

Varför heter det tår/fingrar? 

Varför har vi streck i handen? 

Vad är det för hårt vi har i handen? 

Under presentationerna har barnen också haft hypoteser/svar på ett flertal av 

frågorna. 

Med barnens frågor och hypoteser som underlag har pedagogerna skapat 

sammanhang för utforskande. 

Barnen har bl.a. med hjälp av foton och speglar uppmärksammat skillnader och 

likheter i de olika kroppsdelarna. 

En grupp barn visade stort intresse för hur olika ansikten ser ut och kom då även 

in på känslouttryck. 

 

  

                                               Bilder borttagna 

 

 

Utifrån barnens olika intressen och nyfikenhet kring kroppen delades de in i olika 

grupper. 
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Barnens utforskande av kroppen, kroppsdelar, känslouttryck och skelett pågick 

under hela året, på olika sätt och med olika uttryck ex. teckna, rita med lerkorvar, 

måla, dramatisera, fota, filma. Barnen sökte information i böcker, på internet och 

genom föräldrarna 

 

Bild borttagen 

 

 

 

 

 

 

Känslor- glad, arg och ledsen- med hjälp av bilder, speglar och varandra. 

Ansiktuttryck, hur ser vi ut när vi är ledsna, glada och arga. 

ÅTAGANDE: 

Barnen upptäcker, utforskar och samspelar i sitt lärande. 

Förväntat resultat 

Det skapas förutsättning för att: 

Barnen får utforska och pröva tankar och teorier. 

Barnen får lära utifrån egna erfarenheter och förmågor. 

Barnen får lära i samspel med varandra och miljön. 

Barnen lär sig lita till sin egen och gruppens förmåga. 

 

Resultat 

Resultatet från brukarenkäten visar på 84% en lite minskning mot 2014 års resultat 

som var 85%. 

Pedagogerna har delat in barnen i mindre grupper under delar av dagen. Arbetet i 

mindre grupper har främjat barnens möjligheter att komma till tals, lyssna på 

varandra, se varandras olika kompetenser och bli nyfikna på varandra. Det finns 

en medvetenhet hos arbetslagen att organisera grupper utifrån att barnen ska lyftas 

i positiva sammanhang. 

I ett vattenprojekt har det ingått olika experiment där barnen fått undersöka och 

praktiskt pröva sina olika hypoteser, exempelvis hur förvandlingen av färgat vatten 

blivit till klart vatten. Barnen har även fått utforska och följa fjärilens livscykel. I 

skogen upptäcker och utforskar barnen naturens årstidsväxlingar genom kikare, 

luppar och förstoringsglas. Med de nya lärplattorna, USB mikroskopen har barnen 

fått pröva och undersöka tillsammans i olika gruppkonstellationer. Barnen har i 
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projekt samlat material från skogen och undersökt med hjälp av usb-mikroskåpet 

som lett till nya kopplingar mellan fakta och fantasi. 

I flera projekt har barnen upptäckt att inget är självklart, att man kan tänka på 

olika sätt och ha olika teorier och tänka ”utanför ramarna”, det finns inget rätt eller 

fel, alla barns frågor och hypoteser är lika viktiga. 

Dokumentation och reflektion är ett viktigt redskap för att barnen ska få syn på sin 

egen och andras kompetenser. Dokumentation som sitter på väggarna, golv, i 

pärmar möts barnen kring, reflekterar och minns tillsammans. Personalen upplever 

att det blir meningsfullt för barnen när de blir delaktiga i ett sammanhang där de 

ges möjlighet till inflytande över sin egen vardag och i det gemensamma lärande 

såväl som i sin egen lärandeprocess. 

Ex. från 3-4 års avdelning 

Barnen började under hösten utforska vatten utifrån sommaruppgiften, Ta med ett 

vatten. Barnen intresserade sig för vad som finns eller har funnits i deras vatten: 

Näckros, sjögräs, fiskar, krabbor. 

Barnen ställde frågor: ”Är det bubbelvatten?”. ”Ja, om man gör så här (skakar sitt 

vatten). Det blev många tankar om bubblor i vatten: Fiskar och dykare med cyklop 

gör bubblor. De funderade också kring om vad en näckros behöver för att leva: 

sol, vatten, jord. Kan näckrosen fortsätta leva om vi byter vatten? Barn och 

personal upptäckte att olika vatten luktar olika: äckligt, gott, som sjögräs. 

Alla olika vatten har fått en plats i fönstret i ateljén. Där möts barnen ofta för att 

kommunicera kring sina vattensamlingar. 

Bild borttagen 

 

 

Utifrån barngruppens tankar och idéer från sommaruppgiftspresentationerna valde 

personalen att dela in barngruppen i fyra reflektionsgrupper med utgångpunkt på 

följande frågor: 

Hur kan det bli bubblor? 

Var kommer vattnet ifrån? 

Hur kan det bli is? 

Vad finns i vattnen? 

Barnen undersökte bubblor bl.a. genom att blåsa i vatten på olika sätt med eller 

utan diskmedel. 

 

 Bilder borttagna 
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Genom att barnen får experimenten flera gånger och visa för varandra blev det 

möjligt att jämföra och sätta ord på det som hände. 

Barnen har undersökt sina vatten, sommaruppgift, med USB-mikroskop. De 

skakade sina burkar/flaskor och kunde titta på bubblorna som bildades på 

dataskärmen. Barnen tyckte det var spännande att se på sitt vatten när de lyste på 

vattnet med ”USB-lampan”. De upptäckte att det fanns olika ”saker” i vattnet som 

de inte hade upptäckt tidigare. 

Barnens undersökande av sina vatten med hjälp av USB- mikroskop har lett till att 

de har fått upp ögonen för detaljer och små partiklar i vattnen. Barnen har upptäckt 

små, små svarta prickar i vattnet och undrat vad det är. Barnen börjar direkt 

fantisera och fundera kring vad det kan vara. Kan det vara fiskägg eller små 

djur/varelser? Barnen har också pratat mycket om skillnaden mellan varmt och 

kallt vatten. Någon berättade att sitt vatten var kallt när hen fångade det men nu 

hade det blivit varmt. Vad är det för skillnad på varmt och kallt vatten, ser det 

olika ut och hur blir det när vatten fryser till is? Undersökandet leder till många 

frågor, hypoteser och fantasier som barn och personal beaktar i det fortsatta 

projekterandet. 

 

              Bilder borttagna 

 

Bedömning och analys 

Att arbeta i smågrupper stärker barnens möjligheter att framföra och dela sina 

tankar, teorier och hypoteser, de reflekterar tillsammans, inspireras och lär sig av 

varandra. Genom att pedagogerna medvetet tänker om gruppsammansättning 

bidrar det till kooperativt lärande och nya relationer. 

Pedagogernas roll och förhållningssätt är förutsättning för en miljö där alla barns 

tankar och teorier lyfts fram och synliggörs i meningsfulla sammanhang. Viktigt 

att barnen får vara med och förbereda aktiviteter, upprepa sitt undersökande, 

reflektera tillsammans och med pedagogerna för att skapa ett sammanhang och en 

helhet. Detta för att ge barnen en känsla av att projekterandet tillhör dem. 

En tydlig, tillgänglig och inspirerande miljö indelat i stationer bidrar till möten 

mellan barnen, lugn, skapar trygghet, självständighet och delaktighet. Barnen vet 

vilka aktiviteter som finns tillgängliga för dem och kan hålla fokus i lek och 

aktivitet. Miljön anpassas efter barngruppens behov och intressen och barnen är 

delaktiga i den förändringsprocessen. 

Sammanfattande bedömning och analys 

Vi bedömer att vi i stort sett har uppfyllt våra åtaganden och förväntade resultat. 

Sammantaget kan vi utläsa i utvärderingar, sammanfattningar, pedagogiska 
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dokumentationer, från samarbetet med ledningsgruppen och genom pedagogistans 

samarbete med barn och personal att arbetet med det gemensamma temat har 

utvecklat det projektinriktade arbetet och organisationen av verksamheten. 

Vår kunskap och medvetenhet kring det projektinriktade arbetet har ökat jämfört 

med tidigare. 

Vilket vi kan se genom att olika strategier har utvecklats och blivit värdefull 

metodik i det projektinriktade arbetet och i det övriga arbetet. 

Ett exempel är arbetet med sommaruppgifterna, vilket har blivit ett positivt arbete 

för barn och personal att mötas kring i början på hösten. Sommaruppgiften har 

även blivit ett viktigt verktyg för att öka delaktighet och inflytande för barnen och 

har skapat ett gott samarbete mellan familjen och förskolan. 

Inför presentationen av sommaruppgift har barn och vårdnadshavare förberetts i 

både veckobrev samt dagen/dagarna innan presentationen. Detta har lett till 

nyfikna och engagerade vårdnadshavare och barn, vilka har kommit till förskolan 

med förväntan och lust. 

Presentationerna har förberetts av personal och barn för att skapa ett värdigt och 

respektfullt sammanhang för barnen. Vilket har lett till att barnen har varit 

förväntansfulla och med glädje deltagit i presentationerna. 

Vi kan se i det projektinriktade arbetet tillsammans med barnen att det krävs något 

som gör skillnad/skaver för att skapa reflektion. Att kunna jämföra/se skillnader 

har lett till nya upptäckter som genererar nya frågor hos barnen. Att personalen 

lyfter fram möjligheter för barnen att se/upptäcka skillnader har blivit en viktig 

strategi i reflektionsarbetet. 

Vi kan efter vårt första år med gemensamt tema lyfta fram ytterligare strategier 

som viktiga i det projekterande arbetet: 

 Att arbeta fokuserat, låta undersökandet få ta tid, att inte ha bråttom. 

 Att skapa en förväntanskultur. 

 Att barnens frågeställningar står i centrum. 

 Att skapa intresse för detaljer, se samband – spindeln – spindelnät 

  

Den gemensamma föreläsningen under hösten 2014 med fokus på naturvetenskap 

och teknik, var en positiv kväll som gav all personal inspiration och energi. 

Föreläsaren lyfte fram vikten av att arbeta med processer och utgå från barnens 

tankar, hypoteser och frågor. Detta blev en positiv bekräftelse för arbetslagen då 

detta är strategier som används i det projekterande arbetet. Föreläsningen 

genererade även nya kunskaper och ökad nyfikenhet hos personalen kring 

naturvetenskapliga och teknik. Vilket har lett till att alla förskolor har utmanat 

barnen med, till viss del, nytt material som ytterligare utmanat barnen i deras 

undersökande. Framförallt under hösten kunde vi se hur föreläsnigen inspirerade 

och bidrog till utforskande och experimenterande med bl.a. vatten, luft, is, salt, 



 
 

 
SID 18 (32) 

 

olja och färg. 

 

  

I observationer och dokumentationer framkommer det vad barnen är intresserade 

av och fokuserar vid. Genom dessa och reflektionsarbetet pedagoger emellan och 

tillsammans med barnen, väljer barn och pedagoger hur de ska arbeta vidare, 

utveckla arbetet/verksamheten och förändra i miljö och material. Det som har 

utvecklats på flertalet förskolor är att pedagogerna i dokumentationerna, i större 

utsträckning än tidigare, har tagit fasta på barnens frågor och använt dessa i det 

projektinriktade arbetet. 

Det pedagogiska dokumentationsarbetet har blivit verktyg för barn och pedagoger 

i utvecklingen av verksamheten och av barnens processande och utforskande. 

Vilket blir tydligt när barnen vid möten och reflektion, med foton, film eller 

barnens arbeten, återkommer till teorier, hypoteser, frågor och arbetar vidare i 

utforskandet. Barnen upprepar och förändrar/utvecklar sitt utforskande med stöd 

av varandra och pedagogerna. Barnens kunskaper breddas och fördjupas, fler 

detaljer lyfts fram/synliggörs. 

Vid introduktionen av en station har barn och pedagoger kommit överens om hur 

många som kan vara på varje station för att arbetet/leken ska fungera. Barnen kan 

själva, med hjälp av antal foton, se när en station är fullbokad och då välja någon 

annan station. 

Barnen tar initiativ till egna val i verksamheten samt kommer med egna förslag på 

nya aktiviteter. Barnen väljer att hålla fokus och stanna kvar i en aktivitet längre 

än tidigare. När barnen blir bekräftade har vi sett en större glädje och harmoni att 

lära sig själv och tillsammans med andra. Genom att barnen har varit mer 

delaktiga i förberedelserna för olika aktiviteter har barnen fått större inflytande 

över vardagen. Barnen tar också mer ansvar för materialet. 

Genom arbetet med bl.a. kompissolen ser vi att barnen har utvecklat sin förmåga 

att sätta ord på och visa sina känslor. Barnen har även utvecklat sin förmåga att 

lösa konflikter med och utan stöd av förskolepersonalen. 

När barnen varit indelade i mindre grupper har de haft möjlighet att framföra sina 

tankar, åsikter och hypoteser. I den mindre gruppen har det även funnits möjlighet 

för barnen att skapa relationer till andra och fånga upp allt som finns att lära sig. 

Genom att barnen har fått tillfälle att arbeta, leka och utforska i mindre grupper 

har de lärt sig att ta till vara på varandras kompetenser. Barnens olika erfarenheter 

och tankar har blivit synliga i gruppen och använts som en tillgång, i till exempel 

det projektinriktade arbetet. 

Arbetet med förberedelser, upprepning och reflektion har bidragit till att barnen 

har utforskat sina och andras teorier. Detta har gjort att alla vågat berätta vad de 

funderat på och vad de tyckt varit spännande att utforska tillsammans. Exempel: 

Vid presentation av sommaruppgiften, i samling och i det projektinriktade arbetet. 
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Både ute och inne har barnen kunnat göra val kring vad de vill arbeta med/leka, 

vilket har skett vid aktivitets/stationstavlan och vid möten/samlingar i mindre eller 

större grupp. Detta har lett till att barnen med stöd av varandra och pedagogerna 

delat upp sig i mindre grupper. I de mindre grupperna, 2-6 barn, har varje barn haft 

större möjlighet att komma till tals och bli lyssnad på än i stor grupp, 14-20 barn. 

Att barnen har kunnat göra val utifrån aktivitets/stationstavlan och under 

möte/samling, har skapat lugn och trygghet för barnen, de vet var de skall vara och 

kan hålla fokus på arbetet/leken. 

Barnen har genom kamrater med annat hemspråk än svenska och det material 

pedagogerna och familjerna tillför lärt sig bl.a. sånger, ramsor, danser och hur 

ord/bokstäver ser ut på andra språk. Även kartor och att låtsasresa har gett barnen 

kunskap om andra språk, kulturer och länder. 

Vi ser att tecken som stöd, TAKK, har varit ett viktigt språk i kommunikation 

mellan barn – barn och mellan barn – personal. 

Barnens medvetenhet om olikheter har ökat genom att de barn som har ett verbalt 

språk är tydligare med sitt kroppsspråk och visar istället för att bara använda det 

verbala språket i kommunikation med en kompis som inte pratar. 

Barnen har också varit lyhörda och hjälpt varandra i situationer genom att tolka, 

vad kompisen vill, åt andra barn och till pedagogerna. 

Personalens intresse för och kunskaper inom IKT har resulterat i att barnen i större 

utsträckning än tidigare har fått arbeta med/använda IKT i det projektinriktade 

arbetet och i lärandet i vardagen. Ex. med lärplattan spana efter och/eller fota olika 

vatten, småkryp. Studera detaljer på småkryp eller bubblor i vatten med hjälp av 

USB mikroskopet. Enkelheten att fota och filma med lärplattan, USB mikroskopet 

och direkt därefter få ta del av foton, film har skapat många och givande 

reflektionstillfällen för barn och personal. Barnen har även sökt information via 

internet utifrån de frågor som kommit upp i det projektinriktade arbetet. 

Vi ser att informationen ofta väcker nya frågor som triggar igång barnen i fortsatt 

undersökande/utforskande. 

Filmer och olika presentationer såsom PP har varit värdefullt material för att delge 

och beskriva för föräldrar/vårdnadshavare om barnens arbete/utforskande i det 

projektinriktade arbetet. 

NÄMNDMÅL: 

4.7.2 Barnen i Bromma förskolor deltar i eget skapande och i 

kulturaktiviteter 

 

Indikator Periodens utfall Årsmål Period 

Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att förskolan 

ger barnen möjligheter till kulturupplevelser och eget 

skapande. 

74 % 75 % Halvår 1 

2015 
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ÅTAGANDE: 

Barnen skapar i förskolan och möter den professionella och informella 

kulturen 

Förväntat resultat 

Det skapas förutsättningar för att: 

Barnen uttrycker sig i eget skapande inom olika former. 

Barnen får ta del av den professionella och informella kulturen. 

Resultat 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnen har mött den formella kulturen i olika teaterbesök via idébankens utbud, 

museum, bibliotek, där barnen i smågrupper får följa med och låna böcker. Några 

avdelningar har gått på Höglandsskolans ”samlingar”. Barnen i Höglandsskolans 

förskoleklass skapar en föreställning som spelas upp för övriga elever och 

föräldrar i skolans aula. Förskoleklassbarn har också bjudit in sina tidigare 

förskolegrupper till dessa föreställningar. 

Ett exempel på hur den formella kulturen har använts tillsammans med barnen är 

teaterföreställningen Granatäppelklättraren som utfördes av teatergruppen Off 

Stockholm och som var inköpt till alla kommunala förskolor i Bromma. 
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Innan föreställningen 

samtalade barn och 

pedagoger om 

granatäpplen och vad 

det var för något, 

delade det på mitten och smakade, samt luktade på kärnorna. Personalen läste upp 

en sammanfattning om teatern som samtalades kring. Efter föreställningen så 

pratade barnen och pedagoger om föreställningen, barnen fick rita en teckning av 

sin upplevelse. De fortsatte även sitt undersökande av granatäpplen och barnen 

fick bl.a. plantera granatäppelkärnor i en egen liten mjölkkartong. 

Den informella kulturen har bl.a. innefattat barnens eget skapande i olika material, 

drama, sång, musik rörelse och IKT. 

Exempel. Dagens bild är ett exempel på hur en storbarnsgrupp arbetar med att låta 

barnen uttrycka sina erfarenheter i bild. Barnen har dagligen fått möta litteratur 

och berättelser på ett varierat och meningsfullt sätt som t.ex. genom flanosagor, 

högläsning, fritt berättande och faktaböcker. Utbudet har varit ur både nya och 

klassiska verk. 

Sjunga, lyssna på musik, skapa egen musik genom att spela olika instrument, samt 

pröva olika takter genom att t.ex. klappa i takt. Rim och ramsor som ett sätt att 

undersöka språket och rytmik för att röra sig till musik. Den informella kulturen 

vävs in i projektet där barnens tankar och teorier får uttryckas i bilder, och olika 

tredimensionella material, dans, drama. De söker kunskap via litteratur och IKT. 

  

Barns inflytande 

NÄMNDMÅL: 

1.3.1 Barnen i Brommas förskolor ingår i en verksamhet som bedrivs i 

demokratiska former 

 

Indikator Periodens utfall Årsmål Period 

Andel barn vars synpunkter systematiskt tas tillvara genom t 

ex intervjuer, barnråd, enkäter eller fokusgrupper. 

 100 % VB 

2015 
 

Andel föräldrar/vårdnadshavare som tycker att alla barn ges 

lika möjligheter att utvecklas 

 93 % VB 

2015 
 

Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare avseende barns 

inflytande. 

 89 % VB 

2015 
 

ÅTAGANDE: 

Barnen har inflytande över den pedagogiska verksamheten. 
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Förväntat resultat 

Det skapas förutsättning för att: 

Barnen har inflytande över och är delaktiga i utformningen av den pedagogiska 

verksamheten. 

Barnen lär sig lita till sin egen och gruppens förmåga. 

Resultat 

Resultatet från brukarenkäten visar på 87 %. En minskning mot 2014 års resultat 

som var 89 %. 

I utvärderingarna ser vi exempel på hur förväntat resultat uppnås. 

Pedagogerna har organiserat så att barnen varje dag kan arbeta/leka i mindre 

grupper. Barnen delas bl.a. in i projektgrupper och då beaktas kön och 

personligheter. 

Att arbeta kooperativt, stöta och blöta, pröva och ompröva, hitta lösningar 

tillsammans i dialog med varandra är ett arbetssätt som många barn inom enheten 

är väl förtrogna med. Att tänka olika och få uttrycka sig har uppmuntrats. Vilket 

även stärker barnens tro på sina egna och gruppens förmågor. 

Att en del barn i grupperna har haft särskilda behov är också någonting som har 

aktualiserat frågor om vad t.ex. begrepp som rättvisa innebär. Att rättvist kan vara 

att uppfylla olikas behov på olika sätt har blivit en viktig tanke. 

Arbetslag som har arbetat med TAKK som redskap för att främja kommunikativa 

sammanhang för barn med särskilda rättigheter, ser att det främjar hela 

barngruppens förståelse för olikheter och överbryggar kommunikationshinder. 

Pedagogiska miljön är ett viktigt redskap för att nå det förväntade resultatet. En 

tydlig och varierande miljö bidrar till: 

 möten och kommunikation mellan barnen, 

 uppmuntrar till självständighet, 

 utmanar och inspirerar, 

 skapar förutsättningar för att alla barn ska få en meningsfull verksamhet. 

Arbetslagen lyfter pedagogens roll/förebild som viktig i arbetet för ett tillåtande 

klimat där barnen uppmuntras att se varandra, hjälpa varandra, förhandla och 

komma fram till en egen lösning vid ex. konflikt. 

Många arbetslag arbetar med ”kompissolen” för att barnen ska öva på att sätta ord 

på känslor, reflektera över bemötande och hur man kan vara en bra kompis. Några 

arbetslag har bl.a. använt sig av UR:s serie ” Ugglan och kompisproblemet”. Den 

behandlar olika känslodilemman och hur man kan komma fram till en lösning. 

IKT blir då verktyg i arbetet med att få fler perspektiv och infallsvinklar i arbete 

med kamratskap. 

 

Reflektion och dokumentation är ett viktigt redskap för att barnen ska få syn på sin 

egen och andras kompetenser. Dokumentationerna på ex. väggarna/golven blir en 
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mötesplats där barnen reflekterar, minns tillsammans och inspireras till att 

pröva/göra igen. Barnen får syn på likheter, olikheter och tar intryck av hur andra 

tänkt/gjort. 

  

Från 4-5 års avdelning 

Exempel: Projekterande arbete som drivs av barnens egna erfarenheter, intressen 

och nyfikenhet, där barnen får arbeta i små och fasta grupper, har personalen sett 

varit gynnsamt för de barn som har funktionsnedsättning. Personalen har sett hur 

arbetet i de små grupperna har stärkt dessa barns engagemang och gett dem 

utrymme att ta plats, komma till tals, dela med sig av sina tankar idéer, hypoteser 

och teorier. Det barn som tidigare inte har deltagit i projektarbeten, samlingar och 

liknande aktiviteter har i årets projektarbete visat en stor glädje, intresse och varit 

en viktig tillgång i gruppen. 

Barnen har arbetat med experimentet ”hinken som renar vatten”. Barnen fick rita 

och beskriva vad de tror händer inuti hinken, hur de tror att det ser ut. De har 

arbetat med detta under flera tillfällen. Alla grupperna har sedan fått i uppgift att 

komma överens om och rita en gemensam teori om vad som händer inuti ”hinken 

som renar vatten”. Under lunchsamlingarna har varje grupp fått presentera sina 

tankar. Det har varit högt i tak i diskussionerna och det har bollats tankar och 

teorier. Det har varit okej att tänka olika, att tänka om och ompröva sin teori 

enskilt och tillsammans med andra. Två barn: ”Om vi slår ihop allas tankar kanske 

vi hittar ett svar!” 

Under ett föräldramöte fick även föräldrarna göra ”hinkexperimentet”, rita och 

beskriva sina teorier. Personalen presenterade föräldrarnas teorier tillsammans 

med barnens teorier. I reflektionen tillsammans med barnen blir det tydligt att 

barnen inte ser föräldrarnas teorier som mer värda än deras egna. Personalen har 

frågat barnen om de tänker nytt när de har hört om hur andra tänker. Barnen har 

beskrivit hur de kan ta en del från någons teori och lägga till sin egen, omvärdera 

sina egna tankar men även förkasta teorier som de inte tycker verkar troliga. 
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Bedömning och analys 

Att arbeta i smågrupper ser vi stärker barnens möjligheter att framföra och dela 

sina tankar, teorier och hypoteser. Barnen reflekterar tillsammans, inspireras och 

lär av varandra. Genom att personalen medvetet tänker om gruppsammansättning 

bidrar till kooperativt lärande och nya relationer. 

Personalens roll och förhållningssätt har vi sett som en viktig del i uppmuntran till 

självständighet. Personalen har bidragit med konstruktiva strategier vid konflikter 

och skapat förutsättningar för ett tillåtande och empatiskt klimat där barnens 

intressen, förmågor, tankar, frågor lyfts inför varandra i syfte att stärka barnens 

tillit till sin egen förmåga och förståelse för olikheter. 

Pedagogisk dokumentation och reflektion är förutsättning för att utveckla det 

pedagogiska arbetet men också ett viktigt redskap för barnen att få syn på sin egen 

och kamraters bidrag till gruppen. Dokumentationerna har blivit mötesplats för 

barnen där de kan dela erfarenheter, tankar och inspireras av varandra. 

 

Bild borttagen 

 

Förskola och hem 

NÄMNDMÅL: 

1.2.2 Barnens bästa tas tillvara genom en god samverkan med 

föräldrar/vårdnadshavare och skola 

 

Indikator Periodens utfall Årsmål Period 

Andel barn för vilka övergripande pedagogisk 

dokumentation följer med från förskolan till 

förskoleklass/skola. 

100 % 100 % Tertial 2 

2015 

 

Andel barn i behov av särskilt stöd för vilka 

överlämnandesamtal har hållits 

100 % 100 % Halvår 1 

2015 
 

Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med 

förskolornas samverkan med hemmet. 

 89 % VB 2015 

 

 

Aktivitet Startdatum Slutdatum 

Brommas handlingsplan för övergång förskola-skola används i 

samverkan med mottagande skolor. 

2015-01-01 2015-12-31 

 

ÅTAGANDE: 
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Barn och föräldrar/vårdnadshavare är trygga i övergången från 

förskolan till förskoleklass 

Förväntat resultat 

Det skapas förutsättningar för att: 

 

Barnen etablerar kontakt med skolan 

Barn och föräldrar/vårdnadshavare får en bra avslutning av förskoletiden 

Resultat 

Arbetet med övergången till förskoleklass har följt handlingsplanen för samverkan 

förskola-skola. 

Inför läsår 2014-2015 har samverkansarbetet mellan förskola- skola reviderats och 

utvecklas utifrån en framarbetad handlingsplan för hela stadsdelen. Ett möte med 

rektorer och förskolechefer från närliggande skolor hölls i december 2014. 

Handlingsplanen gicks igenom och den stora förändringen var de två dokumenten 

som förskolornas pedagoger ska skriva kring det enskilda barnet och kring 

verksamhetens innehåll under barnets sista år på förskolan. 

Dokumenten kring det enskilda barnet har lämnats till förälder/vårdnadshavare 

och dokumentet om verksamhetens innehåll har lämnats till mottagande skola. 

Skrivandet av dokumenten var tidskrävande. En utvärdering av dokumentens 

betydelse i skolans fortsatta arbete med förskoleklassbarnen bör därför 

genomföras under höstterminen. 

Enhetens arbetsplan för övergång till förskoleklass lämnades ut till berörda 

föräldrar inför de blivande förskoleklassbarnens sista termin på förskolan. 

Det har också hållits samverkansmöten med stadsdelens samordnare för BBSS, 

angående övergången för barn med behov av särskilt stöd. 

En pedagog från respektive förskola i enheten har träffats i en förskola/skolagrupp 

3-4 ggr/år. Där har skolans pedagoger tagit del av förskolans arbete med de 

blivande förskoleklassbarnen. Barnen har fått besöka sin blivande skola och 

bekantat sig med skolgården och skolmiljön. Pedagoger från skolan besöker 

barnen på förskolan under våren. Förskolorna har hållit avslutningssamtal med 

föräldrar/vårdnadshavare där barnet är med. Inför samtalet har barnen intervjuats 

om sin tid i förskolan och hur de ser på skolstarten. I intervjun har barnets tankar 

och undringar komma fram, som föräldrarna inte alltid har känt till. 

Verksamheterna har fått syn på varandras arbete i förskola/skola gruppen. Skolan 

har fått kunskap om vad barnen har varit med om på förskolan. 

En utvärdering av samverkan mellan förskola- och skola genomfördes i juni. 

Ett starkare samarbete med Ålstensskolan är önskvärt då enheten har två förskolor 

som har barn som ska till Ålstensskolan. 

ÅTAGANDE: 
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Förskolan och föräldrar/vårdnadshavare samarbetar kring barnet. 

Förväntat resultat 

Det skapas förutsättningar för: 

• att föräldrar/vårdnadshavare är delaktiga i verksamheten och kan påverka inom 

vissa ramar. 

Resultat 

Enhetens resultat i 2015 års brukarenkät kring åtagandet " Samverkan med 

hemmet" är 85% vilket innebär en minskning med 2% 

Det dagliga mötet har skapat en trygg övergång mellan hem och förskola. 

Föräldrar/vårdnadshavare har fått kontinuerlig information om verksamheten 

muntligt och skriftligt. Veckobreven bjuder in till en dialog mellan förskola och 

hem. Breven har också fungerat som reflektionsmaterial vid arbetslagens 

planeringar. Förskolans personal har kunnat observera och synliggöra 

läroprocesser som pågår. Det har bidragit till att föräldrar ser vad som pågår i 

verksamheten när de kommer in på avdelningen. 

Föräldrar/vårdnadshavare har deltagit aktivt i inskolningen. Föräldramöten och 

förskoleråd (lokalt, regionalt, centralt) har hållits gång/termin. 

Föräldrar/vårdnadshavare har erbjudits samtal en gång/termin varav ett av 

samtalen är ett utvecklingssamtal. Avslutande samtal har hållits med 

föräldrar/vårdnadshavare och barn som slutat på förskolan. 

Föräldrar/vårdnadshavare har bjudits in till olika traditioner såsom vernissage, 

drop-in-fika, lucia etc. Föräldrar/vårdnadshavare och förskolans personal har möts 

i dialog kring resultatet av brukarenkäten. 

Några exempel på hur några av enhetens förskolor har arbetat för att fördjupa 

föräldrars/vårdnadshavares delaktighet och inflytande: 

 En förskola har följt upp vilket föräldrasamarbete som har varit 

meningsfullt för barnen. Personalen har valt att ta bort drop-in fika och 

gårdsfest. Istället införde de en vernissagevecka där barnen själva fick visa 

sina föräldrar vad de gjort under året. Föräldrarna hade lättare att delta då 

de hade en hel vecka på sig och barnen kunde få visa sitt arbete flera 

gånger. 

 På en förskola har barnen haft kontinuerlig kontakt med föräldrarna under 

hela projektarbetet. De har bl.a. skrivit mejl och frågat efter olika typer av 

material som de skulle behöva. Föräldrarna har varit snabba med att ge 

respons. 

 Familjerna fick i juluppgift att svara på en fråga kring projekt t.ex. avgaser, 

utsläpp och el som respektive barn undrade över. Frågan formulerade 

barnen i sina tankeböcker som barnen sedan tog hem och undersökte 

tillsammans med familjen. 

 Till vårens föräldramöte hade barnen i de olika grupperna formulerat 

uppdrag till föräldrarna. Barnen formulerade olika saker som de skulle 
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vilja ha hjälp med till sina byggen. Barnen i de olika grupperna har själva 

formulerat och skrivit inbjudan till sina föräldrar.  

 Vårterminens föräldramöte fick föräldrarna göra en utmaning som barnen 

har tidigare blivit utmanad med. 

Bedömning och analys 

Föräldrarna har varit med under inskolningsperiodens första tre dagar och har fått 

en tydlig inblick i hur dagarna ser ut på förskolan. Därefter har förälderns närvaro 

under inskolningen anpassats till barnets behov. 

På samtliga föräldramöten har diskussioner förts kring brukarenkätens resultat, 

styrkor och utvecklingsområden. På föräldramötet har också verksamheten 

presenterats utifrån enkätens frågeställningar vilket har bidragit till ökat intresse, 

förståelse och dialog kring det barnen är med om på förskolan. 

Flertalet förskolor har avsatt en personal, mottagande pedagog, för att ta emot 

föräldrarna vid lämning och hämtning. Den personen har varit uppdaterade kring 

viktig information; hur barnets dag har varit, visat på ny dokumentation, m.m. 

Genom förskolans synliga veckostruktur kan föräldrarna förbereda barnen på vad 

som ska ske under dagen och barnen är nyfikna och intresserade för vad som 

pågår och skall ske. Förskolorna har utestationer och personalen har olika 

ansvarsområden på gården som barnen bjuds in till. 

Stations-/aktivitetstavlorna har givit tydlig information och varit ett stöd för 

föräldrarna/vårdnadshavare när de lämnar barnen. Föräldrarna/vårdnadshavarna 

har sett vad som erbjudits barnen och uppmuntrat barnen att delta i någon 

lek/arbete/station, föräldrarnas stöd har underlättat för barnen i deras val av 

lek/arbete. 

På några föräldramöten har föräldrarna/vårdnadshavarna utmanats med samma 

experiment som barnen har arbetat med. Både barnens och 

föräldrarnas/vårdnadshavares experimenterande har dokumenterats och de båda 

grupperna har fått ta del av varandras erfarenheter och reflektioner. 

  

Enheten upprättade en arbetsplanen för övergång till förskoleklass inför 

vårterminen. Med arbetsplanen har enheten förtydligat hur förberedelsearbetet är 

planerat. Barnen har som en naturlig del av sin förskoleverksamhet etablerat 

kontakt med sin blivande förskoleklass. Innehållet i pedagogmötena är förberett 

och det finns en tydlig plan vad mötena ska innehålla. Det finns en ömsesidig 

nyfikenhet på verksamheternas pedagogiska innehåll och pedagogerna. 

Ovanstående aktiviteter har bidragit till att förskolans och skolans personal har en 

bra struktur på samverkan, god kommunikation och nyfikenhet på varandras 

arbete. Samarbetet har skapat goda förutsättningar för personalen att besvara 

föräldrar och barns frågor och skapa en trygg övergång till skolan. 
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Närliggande skolor har ett stort upptagningsområde och tar emot barn från många 

förskolor. I utvärderingen av handlingsplanen kunde vi konstatera att organisation 

för samverkansarbete är väl etablerat och har fungerat bra. Vi har hittat en form 

som fungerar och som det blir lätt att bjuda in andra förskolor till. Två förskolor 

hade flera barn som började i Ålstensskolan. Kontakt med Ålstensskolan har 

etablerats under året. Ålstensskolans personal har inte haft möjlighet att ingå i den 

pedagoggrupp som mötts under året pga. att de har andra samarbetspartner i 

Ålsten, Smedslätten, Stora Mossen och Äppelviken. 

Tidigare utvecklingsinsatser 

Gemensamt projekttema för hela enheten – Under våren 2014 efter förankring 

ute på förskolorna, kom ledningsgruppen fram till att enheten skulle arbeta med ett 

gemensamt tema – Naturvetenskap - men för att utmana oss ytterligare valde vi att 

lägga till fenomen, naturvetenskapliga fenomen. Av allt man kan välja så valde 

ledningsgruppen Naturvetenskapliga fenomen utifrån att alla förskolor, barn och 

personal, inom enheten redan uppmärksammade, utforskade och arbetade inom 

området. 

Ledningsgruppen såg det som en utmaning att ha ett gemensamt tema/område, att 

vi tillsammans skulle lära oss och förstå mer kring naturvetenskapliga fenomen. 

Ledningsgruppen tänkte att fördelarna med ett gemensamt 

tema/undersökningsområde inom enheten var att mötas kring något gemensamt, 

att inspireras av varandra, att tillsammans kunskapsskapa, öka våra kunskaper – 

lära av och med varandra. 

Vi hoppades att ur arbetet skulle det växa fram verktyg och strategier som skulle 

stödja och underlätta det processinriktade arbetet. 

Idén var att enheten skulle arbeta med det gemensamma temat i 3 år. 

1. Det första året som ett förprojekterande år. Ex. att vi erfar att något 

material, någon litteratur, organisation är gynnsam för förskolornas 

processer 

2. Andra året strävar vi efter att komma in på djupet kring process-

/projekterande arbete utifrån enhetens gemensamma tema. 

3. Tredje året tar vi hand om våra erfarenheter och tänker om vad som kan bli 

nästa gemensamma område, eller om vi ska fortsätta ytterligare ett år. 

Under ht -14 och vt -15 har ledningsgruppen under sina möten en gång/mån, 

reflekterat och analyserat kring Naturveteskapliga fenomen utifrån konkreta 

exempel/dokumentationer från de olika förskolorna. 

Visionsberättelsen- är ett dokument som tydligt visar riktningen för enhetens 

utvecklingsarbete. Visionsberättelsen har främst används vid rekryteringsarbetet. 
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Introduktionsår – Chefsteam och pedagogista har samarbetat utifrån det nya 

introduktionsmaterialet. Materialet har varit ett bra stöd i introduktionsarbetet 

och skapat ett likvärdigt arbete på alla sju förskolorna. 

Förskola-skola – Dokumenten kring det enskilda barnet har lämnats till 

förälder/vårdnadshavare och dokumentet om verksamhetens innehåll har lämnats 

till mottagande skola. Skrivandet av dokumenten var tidskrävande. En utvärdering 

av dokumentens betydelse i skolans fortsatta arbete med förskoleklassbarnen bör 

därför genomföras under höstterminen. Enhetens arbetsplan för övergång till 

förskoleklass lämnades ut till berörda föräldrar inför de blivande 

förskoleklassbarnens sista termin på förskolan. 

IKT- Lärplattor och USB -mikroskop har introducerats under vårterminen 2015. 

Genom PIM-utbildningen har fler av förskolans personal blivit säkrare i 

användandet av dator 

Kvalitetsindikatorn 

Under höstterminen 2015 ska chefsteamet och pedagogista möta arbetslag eller 

representanter från varje avdelning i samtal, förskolevis, kring kvalitetsindikatorn. 

Sammanställning av resultatet redovisas i verksamhetsberättelse för 2015. 

Nedanstående resultat är från år 2014 

 
Genomsnitt av 22 arbetslag 

Pedagogisk miljö och material 3,8 

Skapande verksamhet och olika uttrycksformer 3,9 

Barns språkliga och kommunikativa utveckling 3,7 

Barns matematiska utveckling 3,4 

Naturvetenskap och teknik 3,8 

  

Enhetsgemensamma insatser 

Gemensam föreläsning. Utifrån önskemål och förslag från personalen att få 

inspiration och mer kunskap inom naturvetenskap och teknik valde ledningen att 

genomföra ett gemensamt APT, september 2014, med fokus på naturvetenskap och 

teknik. Hans Persson f.d. lärare i naturvetenskap och teknik på lärarutbildningen 

och författare till flera böcker bjöds in som föreläsare och inspiratör. Böckerna 

”Russinhissen” och ”Teknikgrytan” köptes in till varje förskola. 

Nockebykvällen våren 2015. Under enhetens gemensamma Nockebykväll den 

16/4 presenterade varje förskola ett projektarbete utifrån det gemensamma 

undersökningsområdet Naturvetenskapliga fenomen. Det blev en intressant och 

spännande kväll med professionella presentationer, som väckte tankar och 

inspiration till det fortsatta projekterande arbetet. Med dessa exempel blev det 

synligt att likvärdigheten utifrån våra pedagogiska utvecklingsområden har ökat. 

Arbetet bottnade i barnens frågor och hypoteser mer än tidigare. 
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Vi kunde se att Brommas utvecklingsmodell har utvecklat och fördjupat 

reflektionsarbetet; tillbakablickandet och upprepning i arbetslagen och 

tillsammans med barnen. 

Utbildningsförvaltningens språkutbildning. Enheten hade fem personer från 

språkgruppen som deltog i utbildningen. 

Bild, ord och ton. Utbildning i ateljékultur som ökar personalens kunskaper för 

att kunna erbjuda barnen en mångvald av uttryckssätt. 

Reggio Emilia institutets dialogdagar i Södertälje. Ledningsgruppen deltog i 

dialogdagarna med teamat: Hållbar utveckling. 

Enhetens analys av kvaliteten 

Bedömningarna i kvalitetsredovisningen grundar sig på en sammanfattande analys 

av arbetslagens utvärderingar sammanställd av enhetens ledningsgrupp under 

studiedag i juni 2015. Bedömningen grundar sig även på pedagogistans och 

chefers samarbete och möte med förskolepersonalen i olika interna 

nätverk/grupper och andra möten på förskolorna. Även svaren i föräldraenkäten är 

grund för bedömningen i kvalitetsredovisningen. 

Sammantaget är vår bedömning att enheten i stort sett har uppnått förväntat 

resultat, ett fåtal arbetslag har inte uppnått förväntat resultat under alla åtaganden. 

Organisation och ansvarsfördelning inom respektive förskola och avdelning är 

områden som ständigt följs upp och förändras för att skapa trygghet och tydlighet 

för barnen, personalen och vårdnadshavarna. 

Vi ser att med enhetens kalendarium och pedagogiska år har det skapats 

transperens och delaktighet inom respektive förskola och inom enheten. Det har 

även blivit tydligt för personalen vad som ska ske när, vilket har lett till att arbetet 

har utförts utifrån en tydlig plan. 

Med stöd av kalendariet och pedagogiska året har en tydlig och synlig dags- och 

veckostruktur på respektive förskola arbetats fram och formulerats. 

Genom gemensam kommunikationstavla för personalen där information om 

närvaro/frånvaro, handledning, reflektion etc. är synligt, har det skapats tydlighet 

och arbetsro för personalen. 

Ett ytterligare verktyg som skapat tydlighet och arbetsro är schemat över 

utestationer för all personal på förskolan, vilket gäller gemensam tid på gården för 

morgon och eftermiddag. I schemat framgår även ansvarsfördelningen mellan 

personalen. 

Vi ser också att synligt och tydligt schema över vem som gör vad och när inom 

respektive arbetslag ute och inne har skapat ett gott arbetsklimat och minskat 

stressfaktorerna. 

Kommunikationstavla för vårdnadshavare och barn där information om vad som 

erbjuds barnen ute på gården har skapat trygghet och tydlighet för desamma. 

Inne finns en veckoplan för respektive avdelning på vilken det framgår vad barnen 

erbjuds och kommer utmanas kring, vilka grupper barnen kommer arbeta i. 

Vårdnadshavarna får dessutom information via veckobrev som mejlas ut. Allt 
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detta sammantaget ger vårdnadshavare information och tydlighet vilket utmynnar i 

mer nöjda och trygga vårdnadshavare. 

Personalen utgår i arbetet på avdelningen från den arbetsplan som upprättas i 

början av varje termin. 

Inom enheten ser vi att arbetet med organisation och struktur är ett viktigt arbete 

att stödja, leda och utveckla. 

Vi ser vikten av att alla förskolor erbjuder barnen olika stationer och arbete/lek i 

mindre grupper för att varje barn ska få göra sin röst hörd och få göra val utifrån 

eget intresse. Varje barns bidrag blir viktigt och värdefullt för andra och helheten. 

Det som har utvecklats på flertalet förskolor är att pedagogerna i 

dokumentationerna, i större utsträckning än tidigare, har tagit fasta på barnens 

frågor och använt dessa i processarbetet i projekten. Alla bidrar med något. 

På detta sätt skapar vi ett forum för ett lustfyllt lärande där barnens frågor och 

erfarenheter driver verksamheten och projektet vidare. Vi ser också vikten av att 

förskolepersonalen arbetar utifrån en medforskande hållning och ger barnen nya 

utmaningar som för in projektet på olika områden. Detta bidrar till att förskolan 

följer läroplanen samtidigt som barnens intressen, frågor och teorier driver 

verksamheten. Fakta och fantasi möts! 

Att erbjuda barnen material med stor variation och som även är 

gränsöverskridande, ser vi triggar igång barnens nyfikenhet, frågor och lust att 

pröva. 

Strategiska val som arbetslagen gjort är att skapa förutsättningar för reflektion och 

återblick för barn och förskolepersonal genom att bl.a. arbeta med 

tankekarta/mindmap och film. Barnen har vid arbete med och möten vid 

tankekarta och film fått reflektera över sina frågor, hypoteser och teorier, barnen 

har även tillfört nya tankar kring projektområdet. Med upprepning, att få göra och 

pröva många gånger, ökar och fördjupas barnens undersökande, förståelse och 

kunskap. 

 

Flera avdelningar har gjort tankekarta tillsammans med barnen, vilket gör att det 

blir ytterligare en möjlighet till koporativt lärande och barnen får syn på egna och 

andras tankar. 
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Att pedagogerna skriver ner och visar visuellt gör att barnen förstår att det de 

säger är viktigt. Barnen var mycket uppmärksamma kring att allt fanns på 

tankekartan t.ex ”vi har glömt att rita/skriva snöstormen”. 

Alla arbetslag arbetar med pedagogisk dokumentation, där reflektionsverktygen 

blir hjälp i reflektionsarbetet, sorterandet och analyserandet. 

Reflektionsarbetet inom arbetslaget/förskolan och tillsammans med barnen är 

viktigt material och underlag för uppföljning och utvecklingen av verksamheten. 

Arbetslagen får då syn på om verksamheten erbjuder barnen det dem har rätt till 

enligt verksamhetsplan och läroplan. 

Utvecklingsområden på enhetsnivå  

 

 Fördjupa arbetet med gemensamma temat, Naturvetenskapliga 

fenomen i det projektinriktade arbetet, genom bl.a. litteratur - Boken; Barn 

och naturvetenskap. Ledningsgruppen påbörjar arbetet med att läsa och 

diskutera, reflektera över bokens text kopplat till konkreta exempel från 

förskolornas projektinriktade arbete. Vi tänker att det kan generera 

fördjupade kunskaper i det projekterande arbetet och uppdatering av 

teoretiska perspektiv på kunskap och lärande. 

 Utveckla arbetet med genus, jämställdhet – genom föreläsare, 

litteratur/text/film, UR-utbildningsradion. 

 VFU arbetet – förändrat uppdrag, betygsätta studenterna kräver utbildning 

i bedömning. 

 Introduktion av nyanställda i tider då omsättningen av personal har ökat 

radikalt p.g.a. den ökade tillgången av arbete inom förskola i Stockholm. 

En tydlig och meningsfull introduktion inklusive uppföljning av densamma 

ökar förutsättningar för att nya medarbetare kommer in i arbetet och vill bli 

kvar på arbetsplatsen. 

 Arbetet med matematik och språk ska synliggöras tydligare i 

dokumentationer 

Förslag till stadsdelsnämnden 

Bilagor 

 Kommunikationsplan ht-2015 

 Nockeby förskolor arbetsplan övergång till skolan 2015 

 Org.-bild enheten ht-2015 


