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Kvalitetsgaranti - Alviks förskolor  

Alvik förskolor är en kommunalt driven förskoleenhet som består av 

fem förskolor som är belägna i Johannesfred och Minneberg, 

förskolorna är uppdelade i två geografiska områden. Verksamheten 

vänder sig till barn i åldrarna 1-6 år. På våra förskolor arbetar vi 

utifrån den värdegrund, barnsyn och kunskapssyn som Lpfö, skollagen, 

Stockholms stads förskoleplan, EVP, barnkonventionen och 

likabehandlingsplanen föreskriver. 

På våra förskolor ska alla barn och vuxna känna glädje och 

trygghet. 

Förskolan är en plats för omsorg, lärande, gemenskap, lek 
och möten mellan människor. Vi har tagit ställning för en 
barnsyn, kunskapssyn och ett pedagogiskt arbetsätt som 
bygger på en stark övertygelse om barns möjligheter. En 
barnsyn som innebär en tro på barns inneboende drivkraft 
och lust att upptäcka, undersöka och lära. Förskolans 
uppgift är att ge alla barn tillgång till en verksamhet som 
ser till varje barns förmåga, lust till lärandet och utveckling. 
I mötet med andra barn och pedagoger läggs grunden till 
ett fortsatt lärande. 

ÅTAGANDE  

Barnen möter kultur i sin vardag på förskolan. 

Barnen skapar sin egen kultur genom att använda sig av olika material 

och uttryckssätt kopplade till projektarbeten eller egna aktiviteter. Vi 

ger barnen möjlighet att uttrycka sig genom lera, drama, dans, musik, 

färg med mera. Litteratur för barn är alltid tillgängligt för att barnen 

själv ska kunna läsa och titta i böckerna. Alla förskolor har någon form 

av sagoläsning varje dag. För de flerspråkiga barnen finns det böcker 

på deras hemspråk att kunna titta i. Barnen och förskolepersonalen 

dramatiserar sagor och berättelser och flanotavlor finns på varje 

förskola. Musik ingår i den dagliga verksamheten främst under 

samlingar, många förskolor har också sångsamlingar ihop med alla 

avdelningar och man sjunger sånger med olika kulturella ursprung. 

Barnen på våra förskolor får möjlighet att medverka i olika kulturella 

sammanhang genom Stockholms stads kulturplan för barn; Kultur i 

ögonhöjd - med, för och av barn. Barnen deltar på Idébankens utbud av 

teater- och musikföreställningar samt olika kulturevenemang på 

Brommas bibliotek. Barnen besöker också olika museer och 

arkitektoniskt viktiga byggnader kopplade till pågående projekt. 

Enheten har två kulturombud vars uppgift är att hålla sig informerade 

om vilket kulturutbud som erbjuds.  
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Barnen har inflytande och är delaktiga. 

Miljön erbjuder barnen möjligheter att vara delaktiga i sin vardag. 

Miljön är tillgänglig för barnen genom att materialet är lågt placerat 

och tydligt presenterat vilket underlättar barnens val. Miljön är 

anpassad för varje barns förutsättningar och behov och den är 

föränderlig utifrån de barn vi har. Barnen är med i utformningen av 

miljön och valet av materialet. Introduktion av materialet är viktigt så 

att barnen känner till var materialet finns och vad det kan användas till. 

Barnen kan i möjligaste mån även välja vilken grupp de vill vara i eller 

vilken aktivitet eller lek de föredrar. Barnens tankar och idéer tas 

tillvara i projektarbeten med hjälp av den gemensamma reflektionen 

och barnens frågor och hypoteser leder till fortsatt undersökande. 

Förskolepersonalen har en aktiv roll som en som lyssnar och därmed 

kan få syn på barnens frågor, handlande och på de lärprocesser som 

pågår. Vi arbetar i små grupper där barnen kommer till tals och blir 

sedda och där de får större möjlighet att påverka. Barnen reflekterar 

över sina projektarbeten i olika sammanhang; i smågrupper eller i 

möten i hela barngruppen. Bilder används ofta som stöd för att ha 

något konkret att komma tillbaka till och att kunna minnas vad som har 

hänt i projektet. Barnen är med och väljer bilder som används och 

barnen reflekterar kring dem oftast i nära anslutning till den 

kommande aktiviteten eller direkt efter. Aktuell dokumentation är 

synlig för barnen vilket förstärker och fördjupar deras lärande. Att 

använda skapande i olika former är också ett sätt att reflektera över det 

man har varit med om. Att bygga eller rita det man har varit med om 

ger fler perspektiv på det upplevda. Barnen kan även dokumentera 

själva t.ex. genom att ta bilder på det som väcker deras intresse, 

intervjua varandra eller genom skriftlig dokumentation i form av 

teckningar eller egna skrifter. 

Barnen tror på sin egen förmåga och ges möjligheter att lära 
tillsammans. 

Social kompetens innebär individens förmåga att samspela med andra 

individer, att fungera väl i olika social situationer och i olika grupper. 

Det handlar också om att kunna lyssna på andra människor, sätta sig in 

i deras situation och upprätthålla en bra kommunikation. Vi utgår ifrån 

att barnen lär hela tiden och på många olika sätt i möten med andra 

barn och vuxna. Vi arbetar i mindre grupper för att varje barn ska 

komma till tals och bli lyssnad på. Barnen får möta varandra i olika 

gruppkonstellationer med variation i ålder, kompetens och intresse. 

Alla barn kan uppmärksammas och får möjlighet att lyssna på 

varandra, ta del av varandras tankar och dela med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter vilket ger barnen ökad tro på sin egen 

förmåga. Det är viktigt att organisera meningsfulla aktiviteter där 

barnen kan samarbeta och stödja varandra i sitt lärande. Vi tar tillvara 

barnens tankar och idéer när vi arbetar med olika projekt. Känslan att 

bli tagen på allvar stärker både barnens självförtroende och 

självkänsla. Leken och fantasin har en central funktion i verksamheten. 
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I leken tränar barnen sina sociala förmågor, förmågan att samarbeta, 

förhandla, kompromissa och visa hänsyn och empati mot sina 

kompisar. Vi hjälper barnen att utveckla sin empatiska förmåga genom 

att se och bekräfta alla barn samt finnas till hands när det uppstår 

konflikter. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och trösta om 

någon är ledsen. Förskolepersonalen lyfter fram olikheter och ger 

barnen möjlighet att få syn på dem. Vi ordnar mötesplatser i den 

pedagogiska miljön för att öka kommunikationen mellan barnen. 

Arrangerade och spontana möten gör att barnen lär sig demokratins 

grunder; de får möjlighet att påverka, utbyta idéer och tankar, lyssna 

och reflektera med andra. Relationer som byggs i dessa möten är 

förutsättning för barns lärande. Vi låter barnen göra sina egna val så 

långt som möjligt i dagens olika situationer. Det mesta av materialet är 

tillgängligt för barnen. Förskolorna arbetar medvetet för att motverka 

traditionella könsroller. Förskolepersonalen bearbetar sina egna 

attityder och föreställningar om flickor och pojkar och lär sig se 

könsmönster och diskriminering i sin egen vardag. Vi arbetar efter 

likabehandlingsplanen som syftar till att ingen diskriminering eller 

kränkande behandling förekommer i Alvik förskolor.  

Barnen utvecklar kommunikativa förmågor. 

Kommunikation mellan barnen, barnen och förskolepersonalen samt 

mellan barnen och sin omgivning sker på många olika sätt. Det sker 

genom det verbala språket men också genom de olika uttryckssätt som 

barnet använder sig av, som olika former av skapande verksamhet, 

musik, drama eller rörelse. Alla barn har sitt unika sätt att uttrycka sig 

och vårt uppdrag är att ge barnen förutsättningar att utforska och göra 

erfarenheter kring de olika språken. Vi använder oss av ett 

språkutvecklande arbetssätt i vardagen genom att fånga språket i olika 

situationer under dagen som under projekttiden då vi arbetar i små 

grupper, i leken samt under dagens rutinsituationer. Att vistas i små 

grupper skapar talutrymme och ger barnen möjlighet att berätta, lyssna 

och bli lyssnade på. Förskolepersonalen benämner saker med deras 

rätta namn och använder sig av ett rikt språkbruk. Vi utvecklar barnens 

språkliga medvetenhet genom att läsa böcker, använda oss av rim och 

ramsor, sånger och samlingspåsar. Förskolorna har material som tar 

tillvara barns nyfikenhet kring skriftspråket. Förskolepersonalen fäster 

stor vikt vid att samtala och lyssna på barnen. Miljön är en viktig del i 

att utöka kommunikationen mellan barn och mellan barn och vuxna. 

Miljön har arrangerats så att den erbjuder naturliga mötesplatser för 

kommunikation. Miljön och materialet är tillgängligt för barnen att ta 

del av under hela dagen. Barnen kan välja att arbeta med olika material 

samt välja självständigt eller med hjälp av en vuxen, aktiviteter i olika 

gruppkonstellationer. Att samlas kring pedagogisk dokumentation gör 

det möjligt för både barn och vuxna att mötas och reflektera över 

verksamheten. Målet är också att det interkulturella samhället gör sig 

synligt på våra förskolors pedagogiska miljöer. Att arbeta 

projektinriktat i mindre grupper ger utrymme för ökad kommunikation. 

Barnen har möjlighet att framföra sina åsikter, tankar och idéer, 
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utveckla sitt ord- och begreppsförråd och utveckla sin förmåga att 

lyssna, berätta och reflektera. Barnen lär sig av varandra och får söka 

egna svar, pröva dem och uttrycka dem genom många olika 

uttrycksformer. Barnen ställs inför utmaningar som ingår i ett 

meningsfullt sammanhang kring projektet. Ett projektinriktat arbetssätt 

möjliggör att det sker en fördjupning och barn får fler perspektiv i ett 

ämne, fördjupning sker också genom upprepning av aktiviteter. 

Enheten arbetar efter ett interkulturellt förhållningssätt där vi utgår 

ifrån att varje barns språk och kulturella bakgrund är en tillgång i 

gruppen. Vi arbetar efter Brommas policydokument för modersmål och 

flerspråkighet och arbetar för att tillämpa de pedagogiska strategier 

som finns i dokumentet på alla förskolor.  

Barnens övergång är trygg mellan förskola och skola. 

- Biträdande rektorerna, förskolecheferna och personal från förskolor 

och skolor träffas 2 gånger per år. Fristående/enskilt drivna förskolor i 

området är inbjudna till möten. Syftet med möten är att planera och 

följa upp de samverkansformer som har etablerats inom Alviksskolans 

upptagningsområde. Personal både från förskolan och skolan har också 

berättat om sin verksamhet för varandra. - Viss dokumentation följer 

med barnet från förskolan till skolan. - Barnen besöker tillsammans 

med förskolans personal sin blivande skola vid några tillfällen. 

Föräldrarna/vårdnadshavarna är delaktiga i förskolans 
verksamhet 

-Samverkan med föräldrarna/vårdnadshavarna startar med ett möte där 

förskolepersonalen träffar de nya föräldrar/ vårdnadshavare. 

Förskolepersonalen presenterar förskolans verksamhet, berättar hur 

inskolningen kommer att gå till och möter de frågor och undringar som 

föräldrarna/vårdnadshavarna har. Dialogen med 

föräldrarna/vårdnadshavarna från det barnet börjar på förskolan är 

viktig. Föräldraaktiv inskolning där föräldrarna/vårdnadshavarna är 

med i dagens alla moment, bygger grunden för förtroende och tillit 

mellan barn, föräldrar/vårdnadshavare och förskolepersonal. - Daglig 

dialog vid lämning och hämtning. - Förskolans verksamhet synliggörs 

genom dokumentation och pedagogisk dokumentation som 

föräldrarna/vårdnadshavarna kan ta del av. - Förskolorna mejlar ut 

veckobrev till föräldrarna/vårdnadshavarna. - 

Föräldrarna/vårdnadshavarna har möjlighet att ingå i förskoleråd där 

föräldrarna/vårdnadshavarna tillsammans med förskolepersonal och 

ledningen diskuterar övergripande verksamhetsfrågor. - 

Föräldrarna/vårdnadshavarna har tillgång till våra kvalitetsdokument 

som kvalitetsredovisning, verksamhetsplan och likabehandlingsplan. - 

Vi erbjuder föräldrarna/vårdnadshavarna utvecklingssamtal 1 - 2 

gånger per år. - När barnet slutar på förskolan har vi alltid ett 

avslutningssamtal med föräldrarna/vårdnadshavarna. - Vi har 

föräldramöte minst en gång per år där vi beskriver bl.a. förskolans 

verksamhet, mål och åtaganden samt arbetssätt. Diskussioner förs 
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också om utvecklingsområden i förskoleundersökningen. - Varje 

förskola erbjuder föräldrarna/vårdnadshavarna att delta i de olika 

traditioner som firas.  

RÄTTELSE  
Vår ambition är att svara mot våra åtaganden samt utveckla 

verksamheten. Vi är tacksamma för synpunkter som kan förbättra vår 

verksamhet. Som åtgärd ser vi över våra rutiner på arbetslagsmötena, 

planeringsdagar, förskolerådsmöten och vid enskilda samtal. 

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL  
Vi vill ha en god kvalité på våra förskolor, därför är era synpunkter 

värdefulla för oss. Vänd er i första hand till pedagogerna alternativt 

samordnaren på avdelningen/förskolan. I andra hand kan du vända dig 

till 

Förskolechef Ann Pettersson-Lönn 

076-120 72 04 

ann.pettersson-lonn@stockholm.se 

eller till 

Biträdande förskolechef Leena Knuutila 

076-120 68 62 

leena.knuutila@stockholm.se. 

VILL DU VETA MER?  
Besök gärna Jämför service på stockholm.se. Ni är också välkomna att 

ringa direkt till förskolorna för eventuellt besök. 

2014-02-24 

Leena Knuut i la  

Bromma stadsde lsnämnd 
 

Adress:   
 

Telefon:   
 

Telefax:   
 

E-post :   
 

Alv iks  förskolor  

Adress:  Gr indstuvägen 40-42 

Telefon:   

Telefax:   

E-post :  leena.knuut i la@stockho lm.se  

Dennna garant i  godkändes av nämnden/förvaltn ingen 2014-

03-20 


