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Inledning 

Blackebergs förskolor är en kommunal enhet inom Bromma stadsdelsförvaltning. 

Verksamheten riktar sig till barn från 1 till 6 år och deras familjer främst i Blackeberg och 

Ängby. Enheten består av tre förskolor (fördelade på 5 hus): Solbacken (Vinjegatan 31-33 och 

Björnsonsgatan 132), Kyrkbacken (Kyrkbacken 12) och Zornvägen (Zornvägen 26). 

Verksamhetsidé 
Vår pedagogiska verksamhet vilar på demokratiska värden, på öppenhet och respekt för alla 

människors lika värde. I våra förskolor skall alla ha samma förutsättningar och möjligheter till 

trygghet, utveckling och lärande. Enhetens gemensamma värdegrund grundar sig på följande 

värdeord: Utforskande, Lyssnande, Delaktighet, Kreativitet och Glädje. 

 

Vi tror att barn kan om vi ger dem möjligheter att få utforska världen på olika sätt. Därför 

arbetar vi processinriktat och vårt förhållningssätt bygger på ett lyssnande och utforskande 

arbetssätt där kunskap skapas i lustfyllda och meningsfulla sammanhang. Verksamheten 

utformas med utgångspunkt i barnens tankar, idéer, behov och intressen. Barnen ska få vistas i 

en kreativ miljö, som är tydlig och tillgänglig för självständigt undersökande, samt inspirerar 

och möter upp barnens frågor, intressen och behov. Vi organiserar oss i mindre grupper, där 

varje barn har möjlighet att ta plats och få större utrymme att uttrycka sina tankar och idéer. 

Barnens olika sätt att tänka, göra och lösa problem, fångas upp och synliggörs genom 

pedagogisk dokumentation. 
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Barngrupper 
Enheten har sammanlagt 14 avdelningar. Våren 2018 räknar vi med ett barnantal på 228 och 

under hösten på 220. Barngruppernas storlek varierar mellan 14 barn på avdelningarna med 

de yngsta barnen till 18-20 på avdelningarna med de äldsta barnen. 

I enheten har vi cirka 58 barn som är flerspråkiga och 16 medarbetare som har annat 

modersmål än svenska. 33 olika språk är representerade i vår enhet. 

Organisation  
Ytterst ansvarig för verksamheten är förskolechefen, samt biträdande förskolechef. Enheten 

har också en pedagogista/pedagogisk ledare som ansvarar för det pedagogiska 

utvecklingsarbetet och en specialpedagog som följer upp arbetet med barn som tillfälligt eller 

varaktigt är i behov av mer stöd. 

Enheten har en pedagogisk ledningsgrupp som medverkar till verksamhetsutveckling och 

består av sju förskollärare från de tre förskolorna, biträdande chef, förskolechef, special 

pedagog och pedagogista. 

Representanterna från förskolorna fungerar som en länk mellan ledningen och förskolan. 

 

 

Varje förskola har en pedagogisk utvecklingsgrupp, bestående av en förskollärare från varje 

avdelning, samt pedagogistan. Alla förskolor har jämställdhetsombud, kulturombud, 

skyddsombud, representanter i enhetens IKT-grupp, miljögrupp och hälsogrupp, samt 

ansvariga för brand och barnsäkerhet. Ombuden ansvarar tillsammans med ledningen för 

utvecklingen av verksamheten inom sina respektive områden. 
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Enheten samarbetar med en konstnär som håller i kurser i bild och form för pedagoger, samt 

arbetar med barn några gånger per termin. 

Enheten har ca 48 anställda. Våren 2018 har vi 21 förskollärare och 24 barnskötare anställda. 

Förutom ordinarie personal har vi personal anställda som verksamhetsstöd samt en kock och 

en vaktmästare/IKT-ansvarig (på 30 %).Våren 2018 har vi två föräldra- och studielediga 

barnskötare. På varje avdelning finns minst en förskollärare. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Blackebergs förskolor arbetar utifrån givna ekonomiska ramar för att ha en budget i balans. 

Enheten får en socioekonomisk tilldelning som bl.a. används till tolkar och öppethållande vid 

planeringsdagar, klämdagar och vid jul och sommar. 

Handledning och utbildning är prioriterade områden och vikarier används även i högre grad 

för att möta behovet av en ökad vuxennärvaro i vissa barngrupper. 

Styrdokument, måluppfyllelse och kvalitetsarbete 
Skollagen, Läroplan för förskolan (Lpfö 98/16), Stockholms stads förskoleprogram, 

kommunfullmäktiges budget samt FN:s barnkonvention är våra yttersta styrdokument. 

Utifrån kommunfullmäktige och stadsdelsnämndens mål skrivs enhetens verksamhetsplan och 

våra enhetsmål. De följs sen upp i våra tertialrapporter (T1, T2) och i verksamhetsberättelsen. 

Utvärdering av verksamhetsplanens enhetsmål sker en gång per termin och sammanställs i 

utvecklingsgrupperna. 

Arbetslagen dokumenterar verksamheten och barnens läroprocesser i vardagen. Detta följs 

upp i vecko- och månadsreflektioner, samt i tre fördjupande sammanfattningar/uppföljningar 

varje år. Det sker i ett dokument som vi kallar processberättelse. 

På pedagogiskt forum, en och en halv timme i samband med APT varje månad, kommer vi 

utifrån vårt fokusområde arbeta vidare med reflektion, utveckling och utvärdering, samt att 

delge varandra exempel från arbetet med barnen. Arbetslagen skattar sig själva varje år utifrån 

stadens kvalitetsindikator. Det följs upp i samtal med förskolechef och pedagogista. 

Varje förskola upprättar en likabehandlingsplan inför 2018. Jämställdhetsombuden ansvarar 

för att hålla arbetet levande på respektive förskola. Tillsammans med barnen tänker vi kring 

följande frågor: Vad kan en förskola för demokratiskt lärande innebära och hur kan vi arbeta 

med alla människors lika värde? Verksamheten utgår från barnens delaktighet, t.ex. är de med 

och utformar miljö och innehåll i verksamheten. På föräldramöten beskrivs vår värdegrund 

och verksamhet och vårdnadshavarna görs delaktiga i verksamheten på olika sätt (t ex genom 

den dagliga dialogen, brev, olika sammankomster och workshops). 

 

Enhetens gemensamma utvecklingsområden under 2018 

Gemensamt fokusområde 
Hösten 2017 startade vi ett nytt gemensamt arbete kring Hållbar framtid. Barn, pedagoger 

och ledning undersöker tillsammans vad en hållbar framtid kan innebära i förskolans 

verksamhet och hur vi kan ta ansvar för varandra och miljön. Mer specifikt kommer vi att 

utforska barns relation till naturen och deras ekologiska känslighet och hur vi kan ta vara på 

den i arbetet med en hållbar framtid. Arbetet ska präglas av hopp och framtidstro. ”Var och en 

som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och 

respekten för vår gemensamma miljö”. (Läroplanen för förskolan, Lpfö98, s. 4). Utvecklingen 
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av en kemikaliesmart förskola och arbete med Grön Flagg ingår i vårt nya fokusområde. 

 

 

Arbete med mänskliga rättigheter, likabehandling och normkritiskt/normkreativt 

perspektiv 
Vi kommer fortsätta att förankra planen mot diskriminering och kränkande behandling 

/Likabehandlingsplan och få den mer levande i vardagen, i olika samtalsgrupper och 

systematisk uppföljning i vår processberättelse. 

Under 2018 fortsätter vi att fördjupa oss i begreppen normkreativitet, normkritik och 

intersektionaltitet och vad de begreppen innebär för oss i vår verksamhet. Det kommer ske i 

olika forum (som Pedagogiskt forum, ledningsgrupp, Utvecklingsgrupper, APT), men framför 

allt i vårt Normkreativa nätverk som har tre träffar under våren och tre träffar under hösten. 

Under kommande år och i sviterna efter #metoo kommer vi att ha ett särskilt fokus på 

integritet och känslor i likabehandlingsarbetet. Vi kommer att ta stöd av materialen Stopp min 

kropp och Start. 

För demokratiarbetet har vi sett mycket positiva effekter på aktiviteter när barnen gör 

tillsammans, t ex ritar eller målar på ett gemensamt papper. Det kommer vi att fortsätta 

fördjupa under året. 

Pedagogisk dokumentation, reflektion och analys 
Vårt dokument för pedagogisk dokumentation och uppföljning av arbetslagens arbete 

- processberättelsen har reviderats för att än mer stödja pedagogerna i arbetet med reflektion 

och analys. Kopplingen mellan våra olika dokument har tydliggjorts, med uppföljning av 

WKI (webbaserad kvalitetsindikator), planen mot diskriminering och kränkande behandling 

och ett arbetslagskontrakt. 

Digitalisering 
Blackebergs enhet kommer att fortsätta utvecklas digitalt och är del av Stockholms stads 

större projekt kring digitalisering. Olika delar har börjat införas i stadsdelen och enheten 

kommer att använda nya digitala baser och system. Införandet av Skolplattformen är tänkt att 

starta under 4e kvartalet i Bromma vilket medför att vi behöver planera för utbildning av 

personal under höstterminen samt komplettera vår logistik och digital utrustning, utifrån 

kartläggningarna som började redan 2017. 

Vi fortsätter att undersöka hur vi kan använda lärplattor och andra digitala verktyg i barnens 

utforskande, kreativa skapande och i dokumentations- och reflektionsarbetet. Fler pedagoger 

behöver fördjupad digital kompetens. Vi ser ett behov av att få konkreta erfarenheter. Därför 

har vi satsat på ett internt pedagogiskt nätverk och workshops för pedagogerna med olika 

teman som: stop-motion-film, berättelser, dokumentationsverktyg. 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 7 (36) 

Vinjegatan 14 
16847 Bromma stockholm.se 
+46 761 207 206 

Arbetet med barn som varaktigt eller tillfälligt behöver mer stöd, barn i behov av 

särskilt stöd / med särskilda rättigheter 
I arbetet med barn som varaktigt eller tillfälligt behöver mer stöd kommer vi att fortsätta 

skapa förutsättningar för att alla barn ska lyckas. Vi ser olikheter som en tillgång och att barns 

behov av stöd alltid är situationsbundet. Genom ett nära samarbete med enhetens 

specialpedagog får pedagogerna stöd och handledning i inkluderande arbetssätt och 

förhållningssätt. Vi kommer att följa upp vår satsning på språkutvecklande arbetssätt genom 

bla workshops tillsammans med pedagogerna. 

Vi vill lyfta leken och lekens betydelse för barns lärande och meningsskapande. Genom att 

skapa en inkluderande lekmiljö som ger barn goda upplevelser i samspel med andra barn och 

med pedagoger. Vi erbjuder lekgrupper för barn med särskilda rättigheter i vår enhet för att 

skapa mer delaktighet, främja ett inkluderande arbetssätt och stärka barnens självkänsla. 

Syftet med lekgrupper är att ha roligt, att leka och att skapa relationer med andra barn och 

pedagoger. 

Vårdnadshavare 
I och med att förskolans arbete med digital information har fått lägre resultat i 

förskoleundersökningen, kommer vi att lägga extra fokus på digitalisering och användandet 

av digitala verktyg i vår pedagogiska verksamhet. Vi ser även att vi behöver synliggöra hur 

den pedagogiska miljön bidrar till nyfikenhet, utforskande och lust att lära. Vidare behöver vi 

utveckla vårt sätt att ta tillvara förskoleundersökningens resultat och följa upp mer 

systematiskt satsningarna som de leder till. 

Fortbildning och nätverk 
En viktig och regelbunden fortbildning får vi genom kollegialt lärande, i olika pedagogiska 

nätverk och reflektionsmöten då vi analyserar vår verksamhet och hur vi kan utveckla den. 

Enheten har fem interna nätverk där pedagoger från de tre förskolorna möts för att fördjupa 

sina tankar om vårt gemensamma fokusområde - hållbar framtid, om 

normrkitiskt/normkreativt tänkande, IKT och digitalisering, samt arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd / med särskilda rättigheter. 

Läslyftet 
Enheten ingår i Skolverkets och stadsdelens kompetensutvecklingsinsats kring barns språk-, 

läs- och skrivutveckling. Två förskollärare från enheten deltar i Läslyftprojektet under 2017-

2018 med syfte att utveckla didaktiska kompetenser kring barns språk-, läsutveckling samt 

hur barns intresse för texter, bilder och skriftspråk bäst tas tillvara. 

En reviderad läroplan för förskolan 
Enheten har följt Skolverkets revidering av förskolans läroplan, genom att informera 

pedagogerna om pågående arbete och genom att lyfta de förändringar och tydliggörande som 

föreslås i olika fora, t.ex. ledningsgruppen, samverkansgrupp, utvecklingsgruppen. Vi har 

börjat reflektera kring vad undervisning i förskolan innebär och välkomnar tilläggen om 

digitalisering, barns rätt till trygghet och integritet, hållbar utveckling, hälsosam livsstil m.m. 
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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 förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare) 41 % 41 % Tertial 

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

Nämndmål: 

1.1.1 Barn vistas i pedagogiska miljöer som skapar goda förutsättningar för det 

livslånga lärandet 

Beskrivning 

Förskolans uppdrag är att skapa goda förutsättningar för det livslånga lärandet. Lärmiljöerna 

ger barnen förutsättningar till ett lustfyllt och utforskande lärande. I begreppet lärmiljö 

innefattas både den fysiska och den sociala lärmiljön inomhus och utomhus. Det finns idag 

stora variationer kring förskolornas förutsättningar att skapa kreativa och utforskande miljöer 

för alla barn. I arbetet med att använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling 

och lärande finns en stor utbildningsutmaning inom förskolan för att alla, både medarbetare 

och barn, ska få en adekvat digital kompetens. Våra medarbetare är den viktigaste nyckeln till 

hög kvalitet och vi ska skapa goda förutsättningar för ett hållbart medarbetarskap. Ett viktigt 

uppdrag de kommande åren är att skapa en likvärdig förskoleverksamhet med god kvalitet. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel vårdnadshavare som upplever att barnen använder digitala 
verktyg i sitt lärande 

  Tertial 

Enhetsmål: 

Barnen vistas i kreativa pedagogiska miljöer som stimulerar till lek, utforskande och 

lärande (Utveckling och lärande) 

Förväntat resultat 

Barnen möter ett rikligt och varierat material som stimulerar till lek, utveckling, kreativitet 

och lärande 

Vårdnadshavarna upplever att den pedagogiska miljön på förskolan uppmuntrar till lek, 

utveckling och lärande 

Arbetslagen skattar sig på minst nivå 3 av 5 när det gäller förskolans pedagogiska miljö och 

material (i Stockholms stads kvalitetsindikator) 

Arbetssätt 

Barnen möter på våra förskolor en tydlig och tillgänglig miljö, med varierat material som 

lockar och utmanar till kreativitet, självständigt utforskande och delaktighet. I miljöerna 
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skapas många olika mötesplatser, utifrån det arbete som pågår och de områden som vi vill att 

barnen ska möta. Miljöerna bjuder in barnen att mötas, leka, undersöka, kommunicera, ta 

egna initiativ och göra egna aktiva val under hela dagen.  

 

Vår grundtanke med våra miljöer är att de ska utformas utifrån den aktuella barngruppen och 

utvecklas kontinuerligt utifrån barnens intressen och behov. Det ska synas vad det finns att 

välja på i ett rum och barnen ska erbjudas ett varierat utbud av material och arbetsformer. För 

varje barngrupp ska det finnas rum/utrymmen för estetiska uttryckssätt och skapande 

verksamhet av olika slag, bygg och konstruktion, matematik, naturvetenskap och teknik, 

språkande och kommunikation, digitala verktyg och material som berikar barnens lekar och 

rollekar och de intressen som finns i barngruppen just nu. Projektarbeten, pågående 

läroprocesser och det som barnen är upptagna av just nu ska vara levande i miljön. 

Arbetslagen dokumenterar hur barnen använder sig av miljö och material. Gemensamma 

reflektioner ligger sedan till grund för förändringar i miljön. 

 

För att främja arbetet med mänskliga rättigheter och likabehandling ska våra pedagogiska 

miljöer ha stor variation av material som alla har tillgång till, som alla kan klara av på sitt sätt 

och som kan tilltala många. Material, uttryckssätt och ämnesområden ska även kunna blandas 

på olika sätt. Vi använder mycket ofärdiga material som är ostrukturerade och inte 

färdigbestämda (som t ex lera, klossar, sand, papper, vatten). Material som kan bli vad som 

helst och inte direkt signalerar vad vi ska göra med det. Det gör att fantasin och kreativiteten 

kan få ett friare spelrum. Vi satsar också på material som också är könsneutrala och som gör 

rummet välkomnande för alla barn. Miljön ska erbjuda mötesplatser där många olika material, 

tekniker, uttryckssätt, aktiviteter och kompisar kan mötas.  

 

Olika kulturer och särskilt de kulturer (barns, familjers och pedagogers) som finns 

representerade på avdelningen kan bli en pedagogisk tillgång i miljön. Det erbjuds ett brett 

sortiment av rekvisita, rolleksmaterial och material att leka med och att bygga till, som t ex 

figurer med olika etnisk bakgrund. 

Resursanvändning 

Generella resurser:  

- våra styrdokument: Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16), Skollagen, Förskoleprogram för 

Stockholms stad FN:s Barnkonvention m.m.  

- medarbetare/pedagoger  

- barngruppen 

- vårdnadshavarna  

- enhetens pedagogiska ställningstaganden och värdeord  

- dokumentsamlingen: Vad är ... (ett specifikt område) i Blackebergs förskolor? - Vårt 

gemensamma fokusområde kring Hållbar framtid (från augusti 2017)  

- den pedagogiska miljön  

- olika former av möten då tid avsätts för reflektion: ledningsgrupp, utvecklingsgrupper, 

arbetslagsreflektion, pedagogiskt forum, arbetsplatsträffar (APT)  

- fortbildning, genom bl. a nätverk, kurs i pedagogisk dokumentation m.m.  

- pedagoger med specialkompetenser: pedagogista, special pedagog m.m.  

- digitala verktyg, multimedia 
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- litteratur, forskning 

Specifika resurser för enhetsmålet: 

- enhetens basmiljödokument, som är under utveckling  

- inköp av digitala verktyg t.ex. äggmikroskop, projektor  

- Trageton klossar 

Uppföljning 

Generell uppföljning:  

Uppföljningsarbetet sker på olika nivåer: i barngruppen, i arbetslaget, på förskolan och på 

enheten. I våra uppföljningar och utvärderingar använder vi följande verktyg/underlag:  

- Blackebergs förskolors pedagogiska år  

- pedagogisk dokumentation utgör underlag till våra uppföljningar och utvärderingar och 

används i reflektion med barn, vårdnadshavare och pedagoger (processberättelsen)  

- samtal och sammankomster med vårdnadshavare och familjer  

- Stockholms stads årliga förskoleundersökning redovisar vårdnadshavarnas synpunkter och 

följs upp i arbetslagen och på enheten  

- arbetslagen skattar sig utifrån Stockholms stads kvalitetsindikator en gång per år och följer 

upp åtgärdsförslagen två gånger under läsåret  

- förskolornas likabehandlingsplaner/planer mot diskriminering och kränkande behandling 

upprättas i januari varje år  

- resultatet/måluppfyllelsen följs upp och redovisas i tertialrapporterna och enhetens 

verksamhetsberättelse. 

 

Specifik uppföljning av enhetsmålet:  

- inventering av pedagogisk miljö och materialutbud 

Utveckling 

Under vårterminen 2018 kommer vi att:  

- formulera konkreta delmål för våra utemiljöer  

- fortsätta utveckla miljöer som möjliggör utforskande av naturen, ekologi och hållbarhet. T 

ex genom naturmaterial, USB-mikroskop, luppar mm. 

- fortsätta utveckla våra läsmiljöer med böcker och rekvisita som synliggör olika språkgenrer 

och som har ett normkritiskt perspektiv. Vi tar avstamp i enhetens språkutvecklingsdokument. 

- komplettera med mer digitala verktyg, t ex lärplattor, armar till plattorna 

- fortsätta utveckla vårt basmiljödokument 

Nämndmål: 

1.1.2 Barn erövrar nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter utifrån sina 

egna förutsättningar 

Beskrivning 

Varje barn har rätt att få känna sig betydelsefullt och uppleva sitt eget och allas lika värde. 

Barnen ska mötas i en förskoleverksamhet där det råder ett öppet och demokratiskt klimat. I 

arbetet med detta behöver metoder och processer för barns delaktighet förädlas och utvecklas. 

Förskolorna ska samverka med vårdnadshavare för barnets bästa. Övergången mellan förskola 
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och skola ska hanteras i enlighet med planen för övergång mellan förskola och skola. 

 

Förskoleverksamheten ska vara tillgänglig och utformad så att alla barn ges lika möjlighet att 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. För att alla barn ska få det stöd i sin utveckling och 

i sitt lärande de har rätt till krävs ökad kunskap och anpassning i lärmiljön. Det förebyggande 

arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling fortsätter och intensifieras 

med likvärdigt hög kvalitet. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel vårdnadshavare som tycker att alla barn ges lika möjlighet att 
utvecklas 

92 %  Tertial 

 Andel vårdnadshavare som upplever att medarbetarna på förskolan 
bemöter barnet på ett respektfullt sätt 

  Tertial 

Enhetsmål: 

Barnen utforskar omvärlden i meningsfulla sammanhang i en stimulerande och 

lärorik pedagogisk verksamhet (Utveckling och lärande) 

Förväntat resultat 

Barnen utforskar omvärlden och tillägnar sig kunskap inom olika områden i 

ämnesöverskridande projektarbeten  

Barnens lärande försätts i för barnen meningsfulla sammanhang  

Barnen utforskar, kommunicerar och skapar genom digitala verktyg  

Vårdnadshavarna upplever att deras barn uppmuntras till utveckling och lärande  

Arbetslagen skattar sig på minst nivå 3 av 5 när det gäller förmågan att stödja barns lärande 

och utveckling (i Stockholms stads kvalitetsindikator) 

Arbetssätt 

Vi arbetar processinriktat och utforskande i kortare och längre projektarbeten. Barnen får 

många möjligheter att använda och utveckla sin potential. De får möta olika 

kunskapsområden och uttrycksformer i det ämnesöverskridande arbetet. Barnen undersöker 

världen och skapar kunskap i sammanhanget på förskolan. Verksamheten utformas och 

utvecklas med utgångspunkt i barnens görande, erfarenheter, tankar, idéer och intressen. 

Barnens utforskande sker i lustfyllda sammanhang som blir meningsfulla för dem. I mindre 

grupper har barnen större möjligheter att mötas, kommunicera, undersöka och laborera i 

utforskande läroprocesser. Pedagogerna arbetar medforskande tillsammans med barnen och 

fångar upp och synliggör de läroprocesser som pågår. Detta analyseras och utmanas vidare 

med hjälp av pedagogisk dokumentation. Barnen ges också möjlighet att reflektera kring sina 

erfarenheter och upptäckter, samt att söka lösningar på de problem som uppstår. 

 

Språk, kommunikation och många olika uttrycksformer genomsyrar hela verksamheten och 

utgör en viktig utgångspunkt för allt utforskande. Barnen får möjligheter att möta begrepp och 

skriftspråk i olika sammanhang och skapa relationer på många olika sätt. Barnens 

språkskapande, så som berättande, reflekterande, ifrågasättande och lyssnande tas tillvara och 

utmanas vidare. I det utforskande arbetet ges barnen möjlighet att formulera och utveckla 

teorier om världen genom olika uttrycksformer. Variationen erbjuder alla att hitta sina 
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ingångar och uttryckssätt och i de estetiska uttrycken kan barnen mötas på samma villkor.  Vi 

arbetar utifrån stadsdelens riktlinjer för flerspråkiga barn i förskolan. Vi förmedlar vikten av 

flerspråkighet och betydelsen av modersmålet. Genom ett interkulturellt förhållningssätt och 

ett arbetssätt som utgår från barnens erfarenheter tas olika kulturer och språk tillvara och 

synliggörs i den vardagliga verksamheten. Vi ser flerspråkighet som en tillgång för individen 

och gruppen och vill skapa nyfikenhet för olika språk och kulturer. 

 

Barnen uppmuntras till matematiskt tänkande och att skapa förståelse för naturvetenskapliga 

fenomen och vardagsteknik på lustfyllda sätt i vardagen och i olika aktiviteter, inne och ute. 

Det matematiska undersökandet är allt från räkning och antal till problemlösning, rums- och 

kroppsuppfattning, mönster, former, volym, mätning, ordning, mängd, sortering, tid, skala 

mm. Särskilt bygg och konstruktion får mycket utrymme i verksamheten, för att utmana 

barnens byggande, konstruerande och matematiska tänkande, samt erbjuda en god miljö för 

utveckling, lek och lärande. Materialet möjliggör för att många barn kan bygga tillsammans 

vilket kan stärka gruppkänsla och ge möjligheter till förhandling, kommunikation, dialog och 

samarbete. Barnen får möjligheter att bygga och konstruera sina tankar och till sina lekar. 

 

Naturvetenskapligt undersökande innebär t ex arbete med hållbar utveckling och miljö, samt 

att upptäcka samband i naturen mellan människor, växter och djur. Vi utforskar ljus och 

skuggor, naturmaterial, volym och magnetism, samt enklare kretslopp teknik och mekanik. 

Med digitala verktyg undersöker vi hur vi kan använda IKT (informations och 

kommunikations teknologi) i barnens utforskande och i dokumentations- och 

reflektionsarbetet. 

Resursanvändning 

Se generella resurser under enhetsmål 1.  

Specifika resurser för enhetsmålet:  

- bibliotekens resurser och utbud  

- Brommas riktlinjer för flerspråkiga barn i förskolan  

- pedagoger som har särskild kompetens i flerspråkighet, språkutveckling och språkgenrer 

- enhetens dokument om språkutvecklande arbetssätt 

- två förskollärare från enheten deltar i Läslyftet 2017-2018 

Uppföljning 

Se generell uppföljning under enhetsmål 1.  

Specifik uppföljning av enhetsmålet:  

- vi följer upp flerspråkiga barns språkutveckling med stöd av de underlag som presenteras i 

Bromma språkpolicydokument. 

- vi följer upp arbetet med språk och kommunikation i vår processberättelse samt genom 

kvalitetsindikatorn 

- varje förskola tar fram ett exempel på hur multimedia och IKT är tillgängligt för barnen och 

används aktivt i arbetet med barnens läroprocesser. 

Utveckling 

- Språkdomäner används i större utsträckning i samtal med familjer med flera språk för att 

synliggöra hur mycket barnets olika språk används och i vilka sammanhang  
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- Vi behöver se över hur vi bättre kan ta vara på pedagogernas specifika kompetenser inom 

olika områden, så som språk, matematik, naturvetenskap, skapande, musik mm. T ex när 

arbetslagen har reflektion- och planeringsmöten och vi tar hand om varandras barn kan vi 

använda våra specialkunskaper för meningsfull verksamhet.  

- Vi fortsätter utveckla våra reflektioner och analyser för att synliggöra på olika sätt barnens 

utforskande. Det finns behov av att stanna upp och reflektera tillsammans både barn och 

personal, för att få syn på vad vi har varit med om och kunna lyfta barnens tankar. 

- Två förskollärare från enheten deltar i Läslyftprojektet under 2017-2018 med syfte att 

utveckla didaktiska kompetenser kring barns språk-, läsutveckling samt hur barns intresse för 

texter, bilder och skriftspråk bäst tas tillvara. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande 

Nämndmål: 

1.6.1 Barn, vuxna och äldre har nära till eget skapande och kultur 

Beskrivning 

Alla Brommabor, oavsett ålder, kön och funktionsvariationer, har likvärdig tillgång till 

kulturupplevelser och eget skapande. I förskolan genomsyrar kultur och skapande aktiviteter 

barnens vardag. Förskoleverksamheten följer stadens program för barn- och ungdomskultur, 

Kultur i Ögonhöjds riktlinjer om kultur för, av och med barn. Barn och ungdomar i fritidsgård 

och parklek är involverade i planeringen av kulturaktiviteter.  

 

Inom äldreomsorgen har de boende tillgång till olika former av kulturupplevelser, och för 

boende i ordinärt boende finns aktiviteter på de öppna verksamheterna tillgängliga.  

 

Det lokala kulturlivet fortsätter att utvecklas genom att kulturnätverk och föreningsliv stöttas 

och uppmuntras. Aktiviteter öppna för alla arrangeras på bland annat Medborgarkontoret men 

också på andra platser inom stadsdelsområdet. Vissa av dessa riktar sig till en bredare 

målgrupp medan andra är mer riktade. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 En plan tas fram för att säkerställa att samtliga har nära till eget skapande 
och kultur 

2018-01-01 2018-12-31 

Enhetsmål: 

Barnen uttrycker sig genom olika uttrycksformer och deltar i kulturaktiviteter 

(Utveckling och lärande) 

Förväntat resultat 

Barnen är medskapare av och tar del av olika former av kultur  

Barnen uttrycker sig genom olika uttrycksformer och i skapande verksamhet som integreras i 

ett utforskande arbetssätt  

Vårdnadshavarna upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa 

och uttrycka sig i olika former, samt ta del av olika sorters kulturutbud Arbetslagen skattar sig 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 14 (36) 

Vinjegatan 14 
16847 Bromma stockholm.se 
+46 761 207 206 

på minst nivå 3 av 5 när det gäller skapande verksamhet och olika uttrycksformer (i 

Stockholms stads kvalitetsindikator) 

Arbetssätt 

Förskolan är en plats för fantasi och fantasteri. Vår verksamhet lägger stort fokus på barnens 

egna kreativa skapande. För att skapa mångfald i lärandet använder vi oss av många olika 

former av skapande och uttryckssätt i barnens fantiserande och utforskande av världen. 

Skapande med färg, lera, naturmaterial, bygg- och konstruktionsmaterial m.m. förekommer 

naturligt i den dagliga verksamheten, både i planerade aktiviteter och på barnens initiativ. 

Musik och sång i olika former och stilar och från olika delar av världen gör att barnen får 

möjlighet att prova olika rytmer. Dans och drama tillåter barnen att skapa egna uttryck med 

kroppen och leva sig in och bli något annat. Barnen får prova många olika material och 

tekniker utan prestationskrav och får möjlighet att hitta sina egna unika uttryck.  

 

Vi ser förskolan som en plats för kulturskapande. Alla barn bär med sig sin familjs kultur till 

förskolan. I mötet mellan dessa kulturer uppstår en ny gemensam kultur i sammanhanget på 

förskolan, som skapas av dem som är involverade i verksamheten: barn, familjer och 

personal.  

 

I den pedagogiska miljön prioriteras ateljéarbete. Barnen möter varierat material för skapande 

och olika kulturella symboler och uttryck, som berikar och visar på mångfald och möjlighet 

att utforska omvärlden, som t ex böcker och skrivtecken och ord på olika språk, världskartor, 

flaggor, kläder och sjalar.  

 

Närområdets kultur utforskas på olika sätt i vardagen med barnen. Det handlar t ex om 

barnens närmaste miljö i stadsdelen och vad de upptäcker där, på promenader, spaningar och 

utflykter.  

 

Vårt mål är att erbjuda alla barn professionella kulturupplevelser varje termin t.ex. teater, 

lässtund på biblioteket, museibesök, måla med en konstnär. De allra yngsta barnen tar del av 

kultur på förskolan. Besök på biblioteket är en återkommande aktivitet, dels för att låna 

böcker och dels för att ta del av olika aktiviteter som anordnas. Vi gör sagoläsningen 

spännande på många olika sätt, t ex genom att dramatisera sagor eller använda rekvisita, som 

man sen kan leka vidare med under hela dagen. FN-dagen uppmärksammas genom att läsa 

böcker på flera olika språk, som t ex spanska, arabiska, polska, engelska. Enheten samarbetar 

sedan flera år med konstnären Katarina Sjöström, som arbetar med förskolans äldre barn med 

olika estetiska uttrycksformer. Även enhetens pedagoger erbjuds kurser i estetiska 

uttryckssätt. Vi använder oss av Kulan (Stockholm stads kulturutbud) och Idébankens ateljé, 

för att få närmare till kvalitativa kulturupplevelser. 

Resursanvändning 

Se generella resurser under enhetsmål 1.  

Specifika resurser för enhetsmålet:  

- Stockholm stads kulturutbud KULAN  

- stadsdelens Idébank och kulturmöten  

- Stockholms stads kulturplan "Kultur i ögonhöjd"  
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- konstnären Katarina Sjöströms kurser och öppna ateljé  

- bibliotekens resurser och utbud  

- kulturombud på varje förskola  

- enhetens basmiljödokument 

Uppföljning 

Se generell uppföljning under enhetsmål 1.  

Specifik uppföljning av enhetsmålet:  

- inventering av vår pedagogiska miljö  

- uppföljningsmöten med konstnären Katarina Sjöström 

Utveckling 

- Dela med sig goda exempel på hur olika uttrycksformer används på olika avdelningar, t.ex. 

musik, dans, lek, drama 

- Utveckla användandet av digitala verktyg i kreativa sammanhang och för att skapa kultur. 

Blanda analoga och digitala verktyg. 

KF:s inriktningsmål: 

2. Ett klimatsmart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.1 Energianvändningen är hållbar 

Nämndmål: 

2.1.1 Energianvändningen är hållbar 

Beskrivning 

Energieffektiviseringen av verksamheten fortsätter. Klimatinvesteringsmedel söks för att byta 

armaturer på vård- och omsorgsboendet Mälarbacken, vilket kommer resultera i en besparing 

på ca 110 000 kWh per år. Plaskdammarnas teknikhus ska också utrustas med solceller för att 

öka produktionen av förnybar energi. Detta sker med hjälp av sökta klimatinvesteringsmedel. 

 

Vid ny- och ombyggnationer ställs krav på klimatsmart byggande och energieffektiva 

lösningar.  

 

För att minska förvaltningens klimatavtryck ska verksamheterna servera mer vegetarisk mat. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Öka andelen vegetarisk mat 2018-01-01 2018-12-31 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva 

Nämndmål: 

2.4.1 Verksamheten bidrar till att stadens kretslopp är resurseffektiva 

Beskrivning 

För att bidra till resurseffektiva kretslopp arbetar förvaltningen med att minska mängden 

avfall som uppkommer genom att använda få engångsartiklar i verksamheterna och mäta 

mängden matsvinn under året. Även hanteringen av farligt avfall kommer ses över. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Inventera verksamheternas hantering av överflödig mat 2018-01-01 2018-12-31 

Enhetsmål: 

Barnen skapar förståelse för en hållbar framtid (Utveckling och lärande) 

Förväntat resultat 

Barn och pedagoger skapar förståelse för en hållbar framtid  

Barn och pedagoger värnar om miljö och vår gemensamma omgivning  

Barn och pedagoger källsorterar  

Vårdnadshavarna upplever att deras barn uppmuntras att utveckla sin förståelse för 

naturvetenskapliga fenomen (sambanden i naturen mellan människor, växter, djur) 

Arbetssätt 

Från hösten 2017 har enheten ett nytt gemensamt fokusområde kring Hållbar framtid. Vi 

undersöker vad hållbar framtid kan innebära i förskolans verksamhet och hur vi kan ta ansvar 

för varandra och miljön. Mer specificerat utforskar vi barns relation till naturen och deras 

ekologiska känslighet, samt hur vi kan ta vara på den i arbetet med en hållbar framtid. Arbetet 

ska präglas av hopp och framtidstro. ”Var och en som verkar inom förskolan ska främja 

aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö” 

(Läroplanen för förskolan, s.4) I vår dagliga verksamhet har vi ett miljömedvetet arbetssätt.  

 

Utifrån barnens intresse introduceras kretsloppstänkande och vi belyser barnens delaktighet i 

olika kretslopp. Genom ett utforskande förhållningssätt går vi i nära relation till det vi 

undersöker, t ex småkryp och växter för att förstå livcykler och processer i naturen och ger på 

så sätt barnen möjligheter att utveckla förståelse för och vilja att värna om liv, medmänniskor, 

djur och natur. 

 

Genom diskussioner och praktiska handlingar visar vi barnen hur vi kan göra för att minska 

miljöbelastningen. Pedagogerna är förebilder och uppmärksammar och samtalar om återbruk, 

återvinning och hållbar framtid i olika sammanhang i vardagen. Barnen uppmuntras att 

reflektera kring olika aspekter av hållbarhet (sociala/demokratiska, ekologiska och 

ekonomiska), och deras tankar utmanas vidare på olika sätt. Vi skapar förutsättningar för 

barnen att bli medvetna om att, och hur, de kan bidra till en hållbar livsmiljö.  
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Vi arbetar för aktsamhet om förskolans material och miljö. Återbruksmaterial används för lek, 

skapande och lärande, för att hushålla med våra resurser, såväl ekonomiska som 

miljömässiga. Materialet är även neutralt och obestämt och kan bli vad som helst. Det kan 

stimulera kreativitet och eget tänkande och talar inte direkt om för oss vad det ska användas 

till. Andra hållbara material är t ex byggmaterial, tyger, lera och sand som kan användas om 

igen och uttryckssätt som drama och dans där vi använder våra kroppar som verktyg.  

 

Vi köper till största del ekologiska mejeriprodukter och till stor del även ekologiska grönsaker 

och frukt. Den färdiglagade maten som kommer från Mariaskolan innehåller till viss del 

kravmärkta produkter. På en av våra förskolor har vi en kock som aktivt söker ekologiska 

livsmedel. På samtliga förskolor erbjuder vi minst en vegetarisk rätt per vecka. Vi 

källsorterar, t ex wellpapp, papper, batterier, lysrör samt glas. Vissa produkter hämtas vid 

förskolan andra får vi själva lämna vid olika miljöstationer. Alla våra förskolor kommer att 

sortera matavfall. Vi arbetar för att minska vår elförbrukning genom att t ex köpa in 

lågenergilampor, endast köpa energisnåla vitvaror, mäta inomhustemperaturen och minska 

användande av torkskåp och andra vitvaror. 

Resursanvändning 

Se generella resurser under enhetsmål 1.  

Specifika resurser för enhetsmålet:  

- Kemikaliecentrums vägledning för en kemikaliesmart förskola  

- Kemikaliecentrums webb baserade utbildning för förskolepersonal  

- Håll Sverige Rent och Grön Flagg  

- Reggio Emilia Institutets nätverk för en hållbar framtid  

- på en av våra förskolor har vi en utbildad kock  

- litteratur, t ex boken Lärande för hållbar utveckling - i förskolan, av Sanne Björklund 

Uppföljning 

Se generell uppföljning under enhetsmål 1.  

Specifik uppföljning av enhetsmålet:  

- vi lägger särskild vikt på utvärderingen av vårt fokusområde vid våra terminsuppföljningar  

- förskolans handlingsplan utifrån Kemikaliecentrums vägledning för en kemikaliesmart 

förskola 

Utveckling 

- Vi fortsätter vårt miljöarbete utifrån Kemikaliecentrums vägledning för en kemikaliesmart 

förskola  

- Vi ska undersöka vad hållbar framtid kan innebära i förskolans verksamhet och hur vi kan ta 

ansvar för miljön och varandra  

- Vi har påbörja arbetet med Grön Flagg under höstterminen  

- Vi utvecklar källsortering tillsammans med barnen  

- Öka andelen ekologiska varor 
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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 
2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola 

 Fastställs 
2018 

År 

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

 45% År 

Nämndmål: 

2.5.1 Verksamheten är kemikaliesmart 

Beskrivning 

Förvaltningen förbereder arbetet inför nivå 3 med en kemikaliesmart förskola enligt 

Kemikaliecentrums riktlinjer. Detta görs genom att kartlägga mängden PVC-golv i 

förskolornas lokaler. Förvaltningens förskolor fortsätter samtidigt arbetet med nivå 2 samt 

säkerställer att rutiner som skapades vid arbete enligt nivå 1 används genom att kontinuerligt 

gå igenom rutiner och arbetssätt och genom att utbilda nyanställda och befintliga medarbetare 

via den webbutbildning som Kemikaliecentrum tagit fram.  

 

Mängden ekologisk mat ökar i alla verksamheter. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Medarbetare i Brommas förskolor ska säkerställa att nivå 1 i 
kemikaliecentrums program för kemikaliesmarta förskolor följs 

2018-01-01 2018-12-31 

KF:s inriktningsmål: 

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt 
platser för verksamhetsförlagd utbildning 

 Tas fram av 
nämnden 

Tertial 

Nämndmål: 

3.1.1 Verksamheten samverkar med högskolor och universitet 

Beskrivning 

Förvaltningen erbjuder praktik- och platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till 

studenter inom nämndens olika verksamhetsområden. Syftet är dels att stärka kopplingen 

mellan verksamhet, utbildning och forskning, dels att säkerställa framtida rekrytering.  

 

Den verksamhetsförlagda utbildningen ska inspirera studenter till ett yrkesliv inom 

kommunala verksamheter och bidra till att de blir väl rustade för uppgiften. Mottagande och 
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handledning av studenter är en motor för kvalitetsutveckling i verksamheten och professionell 

utveckling hos medarbetare. Förvaltningen är en akademisk nod och samverkar med 

högskolor och universitet samt medverkar i utvecklingsarbete och nätverk tillsammans med 

övriga akademiska noder i staden. 

Enhetsmål: 

Blackebergs förskolor samverkar med högskolor och universitet. 

Förväntat resultat 

Kopplingen mellan förskolepraktiken, pedagogiska teorier och forskning stärks 

Pedagogernas kompetens stärks 

Vi säkerställer framtida rekrytering 

Arbetssätt 

Enheten erbjuder praktikplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till lärarstudenter. 

Vi tror att detta samarbete kommer att stärka kopplingen mellan verksamhet, utbildning och 

forskning och säkra vår kompetens försörjning och framtida rekrytering. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen ska inspirera studenter till ett yrkesliv inom 

förskoleverksamheten och bidra till att de blir väl rustade för uppgiften. Mottagande och 

handledning av studenter är en motor för kvalitetsutveckling i verksamheten och professionell 

utveckling hos medarbetare.  

Enhetens förskolor samarbetar även med gymnasieskolor och andra skolor som anordnar 

barnskötarutbildning och erbjuder barnskötarelever praktikplatser och handledning. 

Studiebesök som vi gör eller tar emot möjliggör också för en omvärldsbevakning och utbyte 

med andra verksamheter i Sverige men också erfarenhets- och kunskapsutbyte med pedagoger 

eller aktörer från andra länder. 

Resursanvändning 

Specifika resurser för enhetsmålet: 

- vi har två utbildade VFU-handledare på varje förskola 

- enhetens ledning 

- enhetens genomtänkta pedagogiska ställningstaganden och verktyg 

Uppföljning 

- Planerings- och reflektionsmöten mellan student och VFU handledare 

- Samverkan mellan stadsdelen, förskolor och högskolor/universitet 

- Trepartssamtal mellan förskola, student och högskola 

Utveckling 

- Utveckla samarbetet med högskola/universitet med fokus på forskning och vetenskapliga 

teorier 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet 

Nämndmål: 

3.4.1 Medarbetare har adekvat utbildning 

Beskrivning 

Nämndens kompetensförsörjningsplan beskriver behoven i förvaltningens alla verksamheter. 

Detta nämndmål avser förskolan och äldreomsorgen. 

 

Alla medarbetare inom förskolan bör ha adekvat utbildning för uppdraget. Målet är att 

andelen förskollärare ska vara 41 procent inom förvaltningen men rekryteringsläget är 

besvärligt. Förvaltningen kommer att genomföra en barnskötarutbildning för de medarbetare 

som saknar pedagogisk kompetens men är anställda i barngrupp under läsåret 2018-2019 

förutsatt att ansökan om medel för detta beviljas.  

 

Förskolechefsrollen är viktig och komplex. Det är därför viktigt att förskolecheferna har 

adekvat utbildning. Målet är att alla förskolechefer ska ha genomgått rektorsutbildningen.  

 

All omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen ska ha grundutbildning. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel barnskötare med utbildning från barnskötarprogram eller 
likvärdig utbildning 

50 %  Tertial 

Enhetsmål: 

Enhetens medarbetare har adekvat kompetens 

Förväntat resultat 

Enheten har en långsiktig kompetensförsörjningsplan 

Enheten utvecklar strategier för framtida rekryteringar. 

Arbetssätt 

All personal inom enheten ska ha adekvat utbildning för uppdraget samt erbjudas fortbildning 

och inspirationsföreläsningar och workshop. Viktigt för personalens fortbildning och 

motivation är vår egen praktik och våra interna pedagogiska nätverk och möten samt externa 

nätverk och kurser. Andelen förskollärare är hög och överstiger årsmålet. Vi har två personal 

som genomför en barnskötarutbildning i år samt planerar för att ytterligare två ska genomgå 

den under läsåret 2018-2019. Vi fortsätter att bevaka pensionsavgångarna och förskollärarnas 

rörlighet och kommer att utveckla nya strategier för kompetens försörjning och framtida 

rekryteringar. Viktigt är också att ta tillvara befintlig kompetens och erfarenhet och 

möjliggöra för de barnskötare som vill utbilda sig vidare till förskollärare att kunna 

genomföra utbildningen på betald arbetstid. 
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Resursanvändning 

Specifika resurser för enhetsmålet: 

- enhetens ledning/stödfunktioner och pedagoger 

- enhetens genomtänkta pedagogiska ställningstaganden och verktyg 

- vi har två utbildade VFU-handledare på varje förskola 

- stadsdelens kompetensförsörjningsplan 

Uppföljning 

- Enhetens tertialrapporter och verksamhetsberättelse  

- Uppföljning i ledningsgrupp och samverkansgrupp. 

Utveckling 

- Ta fram en långsiktig komptensförsörjningsplan 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar 

Nämndmål: 

3.5.1 Verksamheten bedrivs inom budget för långsiktigt hållbarhet 

Beskrivning 

Samtliga verksamheter bedriver verksamhet inom beslutad budgetram. Det är en förutsättning 

för ekonomiskt hållbarhet och en nämndbudget i balans. Vid befarat underskott upprättas en 

handlingsplan som följs upp månatligen. Det slutliga utfallet fastställs i samband med bokslut 

och verksamhetsberättelse. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Vid befarat underskott upprättas en handlingsplan 2018-01-01 2018-12-31 

Enhetsmål: 

Blackeberg förskolors verksamhet arbetar utifrån givna ekonomiska ramar och 

förutsättningar för en ekonomisk hållbarhet. 

Förväntat resultat 

Enheten har en budget i balans vid årets slut  

Vi använder våra resurser optimalt 

Arbetssätt 

Enhetens ledning lägger en prognos för hur budgeten ska vara under året. Genom att följa 

utvecklingen av inskrivna barn per månad samt prognos av antal barn i området kan vi justera 

prognos och fördela resurserna. Vi gör kontinuerliga uppföljningar av budgeten. Vi följer upp 

personalkostnaden. Budgeten diskuteras på arbetsplatsträffar, i samverkansgrupp och i 

ledningsgrupp för att skapa delaktighet kring verksamhetens ekonomi och för hur tilldelade 

medel ska fördelas. Omstruktureringar sker under året utifrån Tertialrapport. Enheten 
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samarbetar med stadsdelens ekonomicontroller. Vi samarbetar med en annan enhet inom 

stadsdelen under sommaren för att minska vikariekostnaderna under personalens 

semesterperiod, samt samarbetar inom enheten under vinterledigheten för att använda 

resurserna effektivt. 

Resursanvändning 

- Tid till planering och uppföljning av prognosen  

- Följer upp budgeten med controller ett antal gånger under året 

Uppföljning 

- Uppföljning av budget är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete och det sker varje 

månad men även i enhetens tertialrapporter och verksamhetsberättelse 

- Genomgång av transaktionslister och kontroll av löneutbetalningar sker regelbundet  

- Vid samverkansmöten tas budgetfrågor upp  

- Budgeten följs upp vid arbetsplatsträffar 

Utveckling 

Under året har vi sett att barnen har haft en ökad närvaro och tider, detta har medfört 

ändringar i schemat för att höja personaltätheten. Vi behöver hitta nya sätt att samarbeta 

mellan avdelningar för att minska arbetsbelastningen och effektivisera resursanvändningen. 

Fortsätta öka förståelsen för budgetarbetet på samtliga förskolor och öka förståelsen för 

innebörden av politisk styrning.  

Vi fortsätter att föra diskussioner och göra prioriteringar inom enheten vid större investeringar 

och inköp. 

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: 

4.1.1 Barn, vuxna och äldre har samma förutsättningar oavsett kön 

Beskrivning 

Förvaltningen kommer under 2018 att fortsätta arbetet med att skapa trygga mötesplatser för 

kvinnor och tjejer, och locka fler kvinnor och tjejer till att engagera sig inom civilsamhället. 

På medborgarkontoret anordnas tjej- och kvinnoseparatistiska aktiviteter i samarbete med 

föreningar. Hittills har aktiviteterna främst riktat sig till målgruppen nyanlända kvinnor för att 

erbjuda dem ett större kontaktnät och stärka deras ställning i samhället. Möjligheterna att hitta 

fler samarbetspartners som på olika sätt verkar för ökad makt och inflytande för tjejer och 

kvinnor ses över under det kommande året.  

 

Under 2018 kommer Fritiden satsa på att ta ytterligare steg mot att resurser fördelas jämställt. 

På den största fritidsgården kommer fysiska utrymmen att ses över och göras om för att också 
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locka fler tjejer till den verksamhet och de aktiviteter som Fritiden erbjuder. Varje månad 

kommer Fritiden att arrangera en tjejseparatistisk aktivitet, för att öka deltagandet för tjejer i 

verksamheten och för att skapa en mer jämställd verksamhet. Fritiden kommer även under 

2018 att utveckla sin redan påbörjade samverkan med civilsamhället genom att fortsatt hålla i 

öppna föreningsmöten tillsammans med Stockholmsidrotten och SISU Idrottsutbildarna, i 

syfte att utvecklingen och förbättra fritiden för Brommas unga. Utifrån idégenerering och 

utveckling under 2017 års möten går arbetet in i en mer praktisk genomförandefas 2018.  

 

Ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i allt beslutsfattande på alla nivåer. I alla förslag 

till beslut ska en analys göras av vilka konsekvenser förslaget innebär för kvinnor respektive 

män. Verksamheternas resultat ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv, 

jämställdhetsarbetet ska ingå i det ordinarie arbetet och det ska utföras av alla medarbetare i 

förvaltningen. I arbetet för en jämställd verksamhet ska osakliga skillnader åtgärdas. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Resultat inom verksamheten ska analyseras utifrån kvinna/ man och flicka/ 
pojke 

2018-01-01 2018-12-31 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 

 

Aktivt Medskapandeindex  81 År 

 

 

Sjukfrånvaro  tas fram av 
nämnden 

Tertial 

 

 

Sjukfrånvaro dag 1-14  tas fram av 
nämnden 

Tertial 

Nämndmål: 

4.2.1 Chefer och medarbetare är engagerade och delaktiga 

Beskrivning 

Kompetenta, engagerade och delaktiga medarbetare är en förutsättning för att vi ska kunna 

tillgodose invånarnas behov och förväntningar av likvärdig service av god kvalitet. 

Förvaltningen måste därför säkerställa att det finns rätt kompetens, både på kort och lång sikt, 

för att nå uppsatta mål och möta framtida utmaningar.  

 

Det är viktigt att chefer och medarbetare har en gemensam bild av uppdraget, är delaktiga och 

medverkar i arbetet för att nå de uppsatta målen. Medarbetarna ska uppleva att de har en bra 

arbetssituation och tillgång till ett närvarande ledarskap. 

 

Genomförandet av Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för 

socialsekreterare och biståndshandläggare fortsätter under 2018. Målet med genomförandet av 

handlingsplanen är att kunna behålla och rekrytera socialsekreterare och biståndsbedömare 

och därmed kunna erbjuda kommuninvånarna en god verksamhet. Handlingsplanen kommer i 
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Bromma att utökas så att den även omfattar förskollärare och barnskötare. 

 

Digitaliseringen innebär möjligheter till utveckling av verksamheterna vilket kommer att 

kräva nya arbetssätt och ställa högre krav på kompetens hos chefer och medarbetare. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Medarbetares möjligheter att påverka utförandet av arbetet   År 

Enhetsmål: 

Systematiskt uppföljningsarbete sker regelbundet i dialog mellan medarbetare och 

ledning för att förbättra och utveckla verksamheten 

Förväntat resultat 

Alla arbetar utifrån våra styrdokument för att uppnå våra gemensamma mål  

Personalens uppföljning av arbetet på avdelningen hänger ihop med 

verksamhetsuppföljningen  

Medarbetarnas kompetens, erfarenheter och engagemang tas till vara  

Vårdnadshavarna upplever att deras barns utveckling och lärande dokumenteras  

Arbetslagen arbetar kontinuerligt med att dokumentera barnens utveckling och lärande 

Arbetssätt 

Utifrån kommunfullmäktige och stadsdelsnämndens mål skrivs enhetens verksamhetsplan och 

våra enhetsmål. De följs sen upp i T1, T2 och verksamhetsberättelse. Utvärdering av 

verksamhetsplanens enhetsmål sker en gång per termin, i arbetslagen och sammanställs i 

utvecklingsgrupperna. Uppföljningsfrågor vid utvärdering av åtaganden: Vad har vi gjort? 

Vad tänker vi om det? Vad ser vi att det bidrar till? Hur går vi vidare? Personalen 

dokumenterar verksamheten och barnens läroprocesser i vardagen. Detta följs upp i dokument 

för vecko- och månadsreflektioner, samt i tre fördjupande sammanfattningar varje år, 

enhetens uppföljningsdokument processberättelsen. Varje arbetslag har reflektionsmöte en 

gång i veckan, samt ett avdelningsmöte per månad vid behov.Pedagogistan arbetar för att 

utveckla och fördjupa arbetet och medverkar i avdelningsmöten och reflektioner regelbundet. 

Hon fungerar sammanbindande och för likvärdighet i verksamheten.  

Varje år upprättar varje förskola inom enheten en plan mot diskriminering och kränkande 

behandling/likabehandlingsplan och gör en kartläggning och en utvärdering. På pedagogiskt 

forum, en och en halv timme på APT varje månad, arbetar vi med reflektion, utveckling och 

utvärdering, samt att delge varandra exempel från arbetet med barnen. Varje avdelning skattar 

sig själva varje år utifrån stadens kvalitetsindikator och gör en bedömning av hur de 

utvecklas. Det följs upp i samtal med förskolechef och pedagogista.  

Medarbetarenkäten och förskoleundersökningen processas i enheten dels på arbetsplatsträffar 

och även på respektive avdelning. På föräldramöten diskuteras resultatet av 

förskoleundersökningen, så att vi kan tydliggöra och förbättra vår verksamhet utifrån 

vårdnadshavarnas tankar. Reflektion med barn och personal utifrån dokumentation ligger till 

grund för planering av innehållet i verksamheten. Barnens frågor och intressen fångas upp för 

att se vad det kan leda till i ett processinriktat arbete. 
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Resursanvändning 

Specifika resurser för enhetsmålet:  

- fyra utvecklingsdagar under läsåret  

- olika former av möten då tid avsätts för reflektion (Ledningsgrupp, utvecklingsgrupper, 

arbetslagsreflektion, pedagogiskt forum/APT, pedagogiska nätverk m.m) 

Uppföljning 

Specifik uppföljning av enhetsmålet:  

- medarbetarsamtal  

- resultatet/måluppfyllelsen följs upp och redovisas i tertialrapporterna och enhetens 

verksamhetsberättelse 

- dialog mellan arbetslag, pedagogisk ledare/pedagogista och förskolechef kring arbetslagets 

självvärdering (Stockholms stads kvalitetsindikator) 

Utveckling 

Utvärdera enhetens reviderade processberättelse. Koppla ihop vårt uppföljningsarbete med 

processberättelsen ännu mer med arbetet med mål och resultatbaserad styrning. 

Nämndmål: 

4.2.2 Chefer och medarbetare har ett hållbart och jämställt arbetsliv 

Beskrivning 

Förvaltningen ska erbjuda sina medarbetare en god och hälsosam arbetsmiljö som är fri från 

diskriminering. Förutsättningen är att det  systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl och att 

chefer och medarbetare har god kunskap om organisatorisk och social arbetsmiljö.  

 

Stadens personalpolicy och förvaltningens värdegrund HÖRA ( Helhetstänkande - Öppenhet 

- Respektfullt bemötande - Ansvar) måste också vara väl förankrade på varje arbetsplats. 

Dessa har stor påverkan på vårt bemötande och arbetssätt gentemot våra invånare, brukare, 

kollegor och på vår arbetsmiljö.  

Ohälsotalen är en utmaning och förvaltningen ska fokusera på de verksamheter som har hög 

sjukfrånvaro. Det är också viktigt att öka de hälsofrämjande och förebyggande insatserna 

- förutom att bedriva ett tidigt och aktivt rehabiliteringsarbete - för att undvika att fler 

medarbetare hamnar i  sjukskrivning. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Plan för ökad hälsa - organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 2018-01-01 2018-12-31 

Enhetsmål: 

Blackebergs förskolor har en hållbar och jämställd arbetsmiljö 

Förväntat resultat 

Högre frisknärvaron på enhetens förskolor 

Medarbetarna har en bra arbetssituation  

Medarbetarna känner sig delaktiga i verksamheten och vet vad som förväntas av dem 
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Arbetssätt 

Vi arbetar utifrån Stockholms stads personal policy och stadsdelens värdegrund HÖRA. Vi 

samarbetar med personalavdelningen samt företagshälsovården. Både ledning och 

hälsocoacher tar upp frågor om hälsa och arbetsmiljö på förskolornas/enhetens 

arbetsplatsträffar och i andra sammanhang. Hälsocoacherna och andra initierar gemensamma 

friskvårdsaktiviteter t.ex. vårruset, aktiviteter på våra utvecklingsdagar m.m. Vi diskuterar 

arbetsmiljöfrågor med enhetens fackliga representanter, i samverkansgrupp. Vi erbjuder 

subventionerad friskvård. Vi tar i hög grad in vikarier vid sjukfrånvaro. Vi håller kontakt med 

dem som är sjukskrivna. Hälsosamtal vid längre och kortare frånvaro genomförs. Utifrån 

medarbetarenkäten diskuterar vi vad som kan förbättras och skriver specifika handlingsplaner 

för varje förskola, som följs upp regelbundet. Enheten uppmärksammar pedagogernas och 

arbetslagens arbete t.ex. genom att lyfta goda exempel i olika sammanhang: i våra 

pedagogiska nätverk, på våra utvecklingsdagar, i pedagogiskt forum, på stadens Goda 

Exempel Mässan, på de studiebesök som vi tar emot m.m. 

Vi har gått genom Stockholms stads personal policy på våra arbetsplatsträffar och har utgått 

ifrån den på medarbetarsamtalen och lönesamtalen. 

Resursanvändning 

Se generella resurser under enhetsmål 1.  

Specifika resurser för enhetsmålet:  

- hälsocoach/hälsogrupp  

- avsatt tid på våra arbetsplatsträffar för arbetsmiljöfrågor och enhetens hälsocoacher  

- subventionerad friskvård  

- vikarier vid frånvaro  

- medarbetarenkäten  

- Stockholms stads personalpolicy  

- enhetens ställningstaganden och värden. 

- stadsdelens värdegrund HÖRA 

- enhetens fackliga representanter (arbetsplatsombud) 

Uppföljning 

Se generell uppföljning under enhetsmål 1.  

Specifik uppföljning av enhetsmålet:  

- sjukfrånvaron följs upp i stadens LISA system  

- medarbetarsamtal genomförs en gång per år  

- genomförande och uppföljning av personalskyddsronder en gång per år  

- medarbetarenkätens resultat analyseras och en handlingsplan med åtgärder upprättas för 

varje förskola som ingår i enheten och följs upp. 

Utveckling 

- Motiverade och friskare medarbetare som trivs och upplever att dem gör ett bra arbete.  

- Vid behov upprätta handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron. 
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KF:s mål för verksamhetsområdet: 

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

fritt från diskriminering 

Nämndmål: 

4.3.1 Barn, vuxna och äldre får sina rättigheter tillgodosedda på ett likvärdigt 

sätt utan diskriminering 

Beskrivning 

Genom Stockholms stads diplomutbildning för ett hbtq-kompetent och normkritiskt 

bemötande, eller genom annan utbildning, ska chefer och medarbetare inom förvaltningen få 

kunskaper för att säkra att hbtq-personers rättigheter blir tillgodosedda i förvaltningens 

verksamheter. Förskoleavdelningen gör en satsning på certifiering av medarbetare från alla 

enheter. Samtliga medarbetare i förskolan får utbildning i demokratiuppdraget i form av 

föreläsningar.  

 

Chefer och medarbetare ska också öka sin kunskap om våldsutsatthet och särskilt sårbarhet. 

Särskilt sårbara grupper är hbtq-personer, yngre och äldre kvinnor, kvinnor med 

funktionsnedsättning och kvinnor med missbruksproblem eller utländsk bakgrund. 

 

Stockholms stad ingår i förvaltningsområdet för finska. I stadsdelsförvaltningen arrangeras 

kulturaktiviteter för finskspråkiga i olika åldrar i samråd med svensk-finska samrådsgruppen. 

Vid informationsinsatser till målgruppen lyfts finsktalandes rättigheter som att få använda 

finska i kontakten med förvaltningens myndighetsutövande verksamheter, att barn har rätt till 

förskola där verksamheten sker helt eller delvis på finska och att man inom äldreomsorgen har 

rätt att få service helt eller delvis på finska. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Utbildning inom HBTQ och normkritiskt bemötande ska anordnas 2018-01-01 2018-12-31 

Enhetsmål: 

Barnen skapar förståelse för grundläggande demokratiska värden och alla 

människors lika värde (Normer och värden) 

Förväntat resultat 

Barnen skapar förståelse för alla människors lika värde och demokratiska värden så som 

öppenhet, solidaritet och empati  

Barnen tillägnar sig erfarenheter av att olikhet berikar Vårdnadshavarna upplever att deras 

barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor  

Arbetslagen arbetar medvetet med att omsätta och ta tillvara de mänskliga rättigheterna och 

barnkonventionen i den dagliga verksamheten 
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Arbetssätt 

I vår verksamhet arbetar vi medvetet med att skapa förståelse för de demokratiska värden som 

vårt samhälle vilar på. Värden så som öppenhet, tolerans, solidaritet och empati. Grunden är 

alla människors lika värde. I våra förskolor skall alla ges samma förutsättningar och 

möjligheter till trygghet, utveckling och lärande. Alla ska bli sedda utifrån sin unikhet och 

potential.  

 

Barnens erfarenheter, behov och intressen ligger till grund för innehåll och organisation av 

verksamheten. Vi lägger stor vikt vid pedagogernas förhållningssätt som bygger på våra 

värdeord: Utforskande, Lyssnande, Delaktighet, Kreativitet och Glädje. Pedagogerna arbetar 

aktivt och närvarande i barnens utforskande och lekar och är lyhörda för att skapa möjligheter 

och utrymme för barnen att ta del av varandras tankar och idéer. Pedagogerna uppmuntrar 

barnen att visa, hjälpa och söka hjälp av varandra. De lyfter, bekräftar och sätter ord på goda 

exempel från barnen.  

 

Barnen ges i olika forum möjligheter till reflektion och samtal om normer och värden, t ex hur 

vi är mot varandra på förskolan. Sagor, böcker, filmer är viktiga och konkreta underlag i detta 

arbete. Vid konflikter läggs fokus på att stödja barnen att försöka hitta egna lösningar och 

skapa förståelse för varandras olika tankar och åsikter. Situationer och meningsskiljaktigheter 

som uppstår i gruppen kan bli en pedagogisk tillgång att lära av. Vi organiserar verksamheten 

så att barnen kan inspireras av varandra och få erfarenheter av att göra och tänka tillsammans. 

I små grupper har barn och pedagoger större möjligheter att se varandra.  

 

Barnens olika sätt att göra och förstå fångas upp, lyfts fram och synliggörs genom pedagogisk 

dokumentation. På så sätt kan varje barn bli en tillgång för hela barngruppen och gruppen blir 

i sin tur en tillgång för varje enskilt barn. Det bidrar till ett lärande av och med varandra. Små 

grupper sätts ihop ibland utifrån gemensamma intressen och ibland utifrån att det behövs olika 

kunskaper och kompetenser i en aktivitet. Det är viktigt att förmedla att det finns oändligt 

många olika sätt att tänka och göra på. Vi lyfter mångfald och visar på att olikhet berikar. 

Arbetslagen reflekterar regelbundet kring värden, barnsyn, förhållningssätt och normkritiskt 

perspektiv vid olika former av möten. Vi utgår från, synliggör och utvärderar vår verksamhet 

utifrån våra värdeord: Utforskande, Lyssnande, Delaktighet, Kreativitet och Glädje. 

Resursanvändning 

Specifika resurser för enhetsmålet:  

- förskolornas Likabehandlingsplaner/Planer mot diskriminering och kränkande behandling 

- FN:s barnkonvention  

- Jämställdhetsombud och enhetens Jämogrupp  

- Brommas jämställdhetsnätverk 

- barnråd 

Uppföljning 

Specifik för enhetsmålet: 

- likabehandlingsarbetet och vårt demokratiska uppdrag följs upp genom pedagogisk 

dokumentation och i arbetslagens processberättelse 
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Utveckling 

Under 2018 fortsätter vi att: 

- arbeta in våra nya värdeord 

- skapa fler goda reflektionssammanhang för barnen att dela sina tankar och funderingar och 

att dessa tillfällen blir naturliga inslag i vår vardag 

- utveckla vår pedagogiska miljö, för likvärdighet och demokratiskt lärande  

- fortsätta att utveckla arbetet med barnråd med de äldsta förskolebarnen 

Enhetsmål: 

Blackeberg förskolors verksamhet genomsyras av ett normkreativt- och 

jämställdhetsperspektiv. 

Förväntat resultat 

Alla barn, oavsett kön eller bakgrund, ges likvärdiga möjligheter att utvecklas  

Barnen ges lika stort inflytande och utrymme  

Verksamheten likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett 

konkret verktyg för pedagoger i det dagliga arbetet  

Vårdnadshavarna upplever att deras barn ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning 

Arbetssätt 

På våra förskolor skall alla ha samma förutsättningar och likvärdiga möjligheter till 

utveckling och lärande. Verksamheten genomsyras av demokratiska värderingar och alla 

människors lika värde oavsett kön/könsidentitet eller könsuttryck, ålder, social bakgrund, 

sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller religion/annan trosuppfattning. 

Alla ska få ett respektfullt bemötande och ingen skall utsättas för diskriminering eller 

kränkande behandling. Motsatsen till diskriminering är likabehandling, där var och en får lika 

förutsättningar och möjligheter att utvecklas till den unika person den är. I 

likabehandlingsarbetet arbetar vi med ett normkritiskt perspektiv, för att göra oss 

uppmärksamma på de normer som indirekt styr våra handlingar. 

Resursanvändning 

Se generella resurser under enhetsmål 1.  

Specifika resurser för enhetsmålet:  

- förskolornas Likabehandlingsplaner/Planer mot diskriminering och kränkande behandling 

- FN:s barnkonvention 

- jämställdhetsombud och enhetens Jämogrupp, som har extra fokus på likabehandlings- och 

normkreativa arbetet  

- stadsdelens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018  

- enhetens basmiljödokument som är genomtänkt utifrån ett normkritiskt perspektiv  

- litteratur och forskning , t.ex. boken Normkreativitet i förskolan - om normkritik och vägar 

till likabehandling, av Karin Salmson och Johanna Ivarsson 
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Uppföljning 

Se generell uppföljning under enhetsmål 1.  

Specifik uppföljning av enhetsmålet:  

- jämställdhets- och likabehandlingsarbetet följs upp genom pedagogisk dokumentation och i 

avdelningarnas processberättelse  

- inventering av pedagogiska miljön och material utifrån ett normkritiskt perspektiv 

- miljöronder 

Utveckling 

Fortsatt fortbildning för alla arbetslag inom normkritik/normkreativitet och FN:s 

barnkonvention. 

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: 

4.4.1 Barn utrycker sin mening i frågor som de är berörda av 

Beskrivning 

I socialtjänstens arbete ska berörda barns bästa alltid beaktas. Barn har rätt till inflytande och 

delaktighet utifrån ålder och mognad. Barn ska ges förutsättningar att uttrycka och få sina 

åsikter respekterade i frågor som berör dem.  Förskolans verksamhet ska bygga på 

barnkonventionens mål att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Alla förskolor ska ta rutiner för att arbeta främjande och förebyggande för 
att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund 

2018-01-01 2018-12-31 

Enhetsmål: 

Barnen är delaktiga och har inflytande över sin vardag på förskolan (Barns inflytande) 

Förväntat resultat 

Varje barn inkluderas utifrån sina förutsättningar i olika läroprocesser  

Barnen uttrycker sina tankar och åsikter på många olika sätt  

Barnen påverkar på olika sätt verksamhetens innehåll och gör egna aktiva val  

Vårdnadshavarna upplever att deras barn uppmuntras till att ta eget initiativ och ansvar  

Arbetslagen arbetar medvetet med barnens inflytande i verksamheten 

Arbetssätt 

Barns inflytande innebär en förståelse för barns perspektiv, för deras görande, tankar, idéer, 

infallsvinklar, deras sätt att möta och relatera till något, samt att lösa problem. Detta 

förutsätter lyhörda och nyfikna pedagoger. Pedagogisk dokumentation och reflektion är 

viktiga verktyg för att lyssna in barnen. Reflektion med barn och kollegor utifrån 
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dokumentation ligger till grund för planering av innehållet i verksamheten, som på så sätt 

styrs indirekt av den aktuella barngruppen. Barnens frågor och intressen fångas upp för att se 

vad det kan leda till i ett processinriktat arbete. Att lyfta barnens idéer och kompetens ger dem 

möjlighet att få vara en tillgång till gruppen och gruppen kan i sin tur bli en tillgång till varje 

enskilt barn. Barnens görande och tänkande blir betydelsefullt och viktigt. Lyhördhet för 

barnen gör att de känner sig lyssnade på och att de indirekt är med och påverkar.  

 

Inflytande handlar inte om att varje individ alltid får som den vill, utan att vi tillsammans 

förhandlar och försöker komma överens. Arbete i små grupper möjliggör större delaktighet 

och inflytande för varje barn. Utmaningen är att se alla, fånga in varje barns tankar och 

nyfikenhet och få syn på de spår som dyker upp. I en mindre grupp får varje barn större 

utrymme att uttrycka sina olika tankar och alla får större utrymme att göra sig hörd. Alla barn 

får vara med i meningsfulla sammanhang under sin dag på förskolan. Vi tänker mycket kring 

sammansättning av grupper och om vilka konstellationer av barn som kan gynna dem i just 

det här sammanhanget. 

 

Att samlas kring ett gemensamt fokus tänker vi bidrar till att pedagogerna blir mer 

uppmärksamma på och lyhörda för barnens tankar och idéer. Inom fokusområdet finns sen 

utrymme för många olika vägar och för barnens intressen och tankar att bli drivkraften i 

processen. Det gemensamma fokusområdet väljs alltid med barnen i åtanke, det ska vara 

något som kan bli meningsfullt för dem och ett verktyg för lärande, utveckling och 

värdegrundsarbete.  

 

Alla i barngruppen erbjuds att delta i olika aktiviteter. Vi tänker kring hur vi kan fånga in och 

hitta ingångar till meningsfulla sammanhang för alla barn. Det är viktigt att kunna erbjuda 

saker på olika sätt och möta varje individ utifrån sina förutsättningar så att alla blir 

inkluderade. Genom att lyssna på många olika sätt kan vi hitta varje barns unika sätt att 

relatera till sin omgivning. Arbetslag med barn i behov av särskilt stöd / särskilda rättigheter 

får det i form av handledning från enhetens specialpedagog.  

 

Organisationen av den pedagogiska miljön får betydelse för barnens möjlighet att kunna göra 

egna aktiva val. Det ska synas vad det finns att välja på i ett rum och barnen ska erbjudas ett 

varierat utbud på material och arbetsformer.  

 

En gång per termin har ledningen barnråd med de äldsta barnen på varje förskola. Det blir en 

direkt koppling barn och ledning, med syfte att lyssna in barnens tankar om förskolan och 

förankra barnkonventionen och barns rättigheter. 

 

Vi har ett ansvar att synliggöra barnen i samhället som jämbördig medborgare. Detta gör vi 

särskilt på förskolans dag, genom workshops och dokumentation på Blackebergs torg och 

Blackebergs bibliotek. Vi synliggör och presenterar barnens kulturskapande och pågående 

utforskande arbetet på förskolorna. Barnen blir synliga i staden och staden blir barnens. 

Resursanvändning 

Se generella resurser under enhetsmål 1. 

Specifika resurser för enhetsmålet: 
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- Likabehandlingsplanen/Planen mot diskriminering och kränkande behandling  och FN:s 

barnkonvention  

- jämställdhetsombud och Jämogrupp  

- Brommas jämställdhetsnätverk  

- barnråd 

Uppföljning 

Se generell uppföljning under enhetsmål 1. 

Specifik uppföljning av enhetsmålet:  

- barnsamtal 

- barnskyddsronder  

- likabehandlingsarbetet följs upp genom bland annat vår processberättelse 

Utveckling 

Under 2018 kommer vi att fortsätta utveckla:  

- reflektionsmöten/morgonmöten med barn för delaktighet, insyn och helhetsperspektiv  

- aktivitetstavlor för överblick  

- arbetet med kritiskt tänkande och förhandling  

- barnråd 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

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

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel medarbetare som gått utbildning kring att upptäcka barn som 
upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, 
konsekvenser av det och hur man kan prata om detta 

50 % Tas fram av 
nämnden 

År 

 Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka 
våldsutsatthet och konsekvenser av detta inkl särskilt utsatta grupper 

 Tas fram av 
nämnden 

År 

Nämndmål: 

4.5.1 Barn, vuxna och äldre lever ett liv fritt från våld 

Beskrivning 

Familjefrids socialsekreterare arbetar förebyggande i familjefridsfrågor och ger stöd till 

personer som har utsatts för våld eller utsätter någon för våld i nära relationer. Familjefrid 

informerar invånarna i Bromma om verksamheten. Information sprids genom annonser i 

lokaltidningen och broschyrer på olika mottagningar. Familjefrid ger även stöd till 

förvaltningens verksamheter i frågor som rör våld i nära relationer. Förvaltningen har en 

referensgrupp med representanter från både myndighets- och utförarsidan. Syftet med 

gruppen är att säkerställa att alla inom förvaltningen har kännedom om arbetet med våld i nära 

relationer. 

 

Medarbetare inom förvaltningen ökar sin kompetens genom webbkursen "Mäns våld mot 

kvinnor och våld i nära relationer". Kunskapen inom förvaltningen kring särskilt sårbara 

grupper ska stärkas. Implementeringen av stadens program för våld i nära relationer och 
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hedersrelaterat förtryck fortsätter i enlighet med programmets tidplan. 

 

Tillsammans med stadsdelarna Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta ska 

Bromma öppna ett av stadens fyra nya relationsvåldscentrum. Relationsvåldscentrum (RVC) 

ska ge stöd och skydd för våldsutsatta och stöd till våldsutövare. RVC ska ha kunskap om 

hedersrelaterat våld och förtryck. RVC ska vara öppet för såväl kvinnor som män. Ett särskilt 

uppdrag att ta emot våldsutsatta män och transpersoner ska utformas inom ramen för RVC. 

Relationsvåldscentrum ska bygga på samverkan med Polismyndigheten och 

Åklagarmyndigheten. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Kompetenssatsning om våld i nära relationer 2018-01-01 2018-12-31 

Enhetsmål: 

Barn och personal vistas i en trygg och säker miljö 

Förväntat resultat 

Barnen och personalen vistas i en säker och trygg miljö inne och ute  

Barnen upplever att de är trygga i förskolan  

Vårdnadshavarna upplever att deras barn känner sig tryggt i förskolan 

Arbetssätt 

Vi genomför skyddsronder där allergi och barn- och personalsäkerhet ingår. En person på 

varje förskola är brandansvarig. Vi rapporterar i IA, stadens rapporteringssystem, alla 

incidenter och tillbud som inträffar på våra förskolor för att kunna följa upp, förbättra 

säkerheten och höja tryggheten. Vårdnadshavarnas synpunkter och åsikter fångas upp och 

diskuteras i den dagliga dialogen mellan förskola och familjer samt i olika forum för 

samverkan. Vi anmäler direkt om vi upptäcker brister i miljön och vidtar åtgärder. Vi 

samarbetar med fältarbetare och fastighetsägare när vi ser att våra gårdar använts på helger 

och kvällar. Vi använder oss utav medarbetarenkätens resultat för att följa upp 

arbetsmiljöfrågor. 

Resursanvändning 

Se generella resurser under enhetsmål 1.  

Specifika resurser för enhetsmålet:  

- avsatt tid till skyddsronder  

- utbildning av skyddsombud  

- samverkan med fastighetsägare 

- vi har installerat larm på samtliga förskolor  

- förskolornas Likabehandlingsplaner/Planer mot diskriminering och kränkande behandling 

- medarbetarenkäten och medarbetarsamtal 

- företagshälsovård 

- samverkansgrupp 

- Stadsdelens krispärm 
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Uppföljning 

Se generell uppföljning under enhetsmål 1.  

Specifik uppföljning av enhetsmålet:  

- skyddsronder genomförs två gånger per år  

- stående punkt på våra arbetsplatsträffar  

- stadens incidentrapporteringssystem IA 

Utveckling 

Närmare samarbete med fältassistenter och vårdnadshavare, främst för att säkra våra gårdar  

Genomgång av stadsdelens krispärm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel elektroniska inköp 65 % Tas fram av 
nämnden 

Tertial 
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Uppföljning av ekonomi 

Resursanvändning 

Budget 2018 

 

Budgeten har lagts utifrån fulla barngrupper på vår och höst. Vi behöver ha personaltäckning 

från tidigt morgon till sent på eftermiddagen/kväll, samt på enhetens utvärderingsdagar, då 

många familjer är i behov av omsorg, vilket kan öka personalkostnaderna. Vi kommer att 

fortsätta att satsa på kulturaktiviteter för enhetens barn samt på personalens arbetsmiljö, 

fortbildning och kompetenshöjning. 
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Övrigt 

Synpunkter och klagomål 

Alla synpunkter/klagomål från brukare och kunder är viktiga för oss och vi är angelägna att de 

ska känna att de får gehör för sina åsikter därför försöker vi snabbt ta tag i frågor som 

uppkommit. Vid synpunkter eller klagomål uppmanas vårdnadshavare att först vända sig till 

ansvarig pedagog som dokumenterar synpunkterna/klagomålen och besvarar dessa och i andra 

hand vända sig till förskolechef eller biträdande förskolechef. Förskolechef och biträdande 

förskolechef är tillgängliga via telefon, e-mail samt går att besöka på kontoret som finns på 

Vinjegatan 14. 

Vi vill ge de som för fram frågor/synpunkter/klagomål till oss, svar så snart som möjligt och 

ber att få återkomma om vi inte kan svara direkt. De klagomål och synpunkter vi får tar vi upp 

och följer upp med de berörda för eventuella åtgärder. 

  


