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Kvalitetsgaranti - Ulvsunda förskolor  

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten 

ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska 

erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran 

och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens 

utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar 

främjas.” 

( Utdrag från Läroplanen för förskolan) 

Ulvsundas förskolor arbetar utifrån läroplanen för förskolan och 

Stockholms stads förskoleplan. 

Vi erbjuder barnen en miljö som utmanar barnen till att pröva själva 

och att kunna se sitt eget lärande. Förskolepersonalen stödjer barnen 

att se sina egna möjligheter och tro på sin egen förmåga. Både barn 

och förskolepersonal ska känna att de finns med i meningsfulla 

sammanhang. 

Inför verksamhetsplanen 2013 tog vi fram ställningstaganden som 

vår verksamhet vilar på. Detta år har fokuserat på att formulera oss 

kring våra arbetssätt. Det som följer nedan är vår tolkning av våra 

ställningstaganden och hur de ska prägla vårt arbetssätt oavsett 

situation och aktivitet. 

Interkulturellt förhållningssätt. 

Innebär att alla barn och deras familjer ska mötas av öppenhet, 

nyfikenhet och förståelse. Vi är alla bärare av vår kultur, och vi tänker 

att samverkan kring dem skapar en tillgång och ökad tolerans mellan 

oss alla. Att barnen i sin unikitet blir sedda och lyssnade till, i 

gemenskap med andra skapa en tillit till sin egen förmåga och en 

stark identitet. 

Detta betyder att vi behöver skapa olika möten för olika barn vid 

olika tillfällen, ibland utifrån barnens egna önskemål men också 

utifrån en pedagogisk medvetenhet. Små grupper där alla barn kan få 

tid och uppmärksamhet. 

Det betyder också att förskolepersonalen behöver vara närvarande, 

aktivt seende och lyssnande. 

Vi är också medskapare av vår kultur, varje generation skapar sina 

mönster och sina värderingar. Det är av största vikt att vi har ett 

demokratiskt arbetssätt, att vi tar barnens frågor och intressen på 

allvar. Barnen ska vara delaktiga i hur deras vardag utformas. 

Normkritiskt perspektiv, 

Det finns många oskrivna regler, förväntningar och ideal om hur vi 

människor ska eller bör vara. I vårt arbete ingår att vi reflekterar 

kring de normer och värderingar som vi i vår förskolekultur erbjuder 
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barnen. Viktigt att vi som förskolepersonal ser den makt vi besitter, vi 

arbetar aktivt med att medvetandegöra oss kring våra värderingar 

och hur det påverkar barnen. 

Vi ska erbjuda barnen möjlighet att pröva, utforska, reflektera och 

konstruera lärande individuellt och i grupp med andra. 

Materialet ska erbjuda många olika nyanser och utmana de gängse 

normerna. 

Barnlitteraturen används som ett pedagogiskt verktyg för att lyfta 

samtal och reflektera tillsammans med barnen. 

Projektinriktat arbetssätt 

Vi har under två år arbetat med gemensamt tema. Det ska 

utvärderas under våren, men vi tror i dagsläget att vi kommer att 

fortsätta ytterligare med gemensamt tema även de kommande två 

åren. Varje avdelning utgår från barns intressen och frågeställningar 

och det skapar inriktningen i projektet och de vägar som arbetet tar. I 

projekten ingår att läsa dokumentationen utifrån perspektiv som kan 

kopplas till språk, naturvetenskap eller matematik. Språk, 

naturvetenskap och matematik särskiljs inte som ämne utan ingår i 

helheten och med en medvetenhet. 

Barnen ska ges möjlighet att prova sina hypoteser och olika teorier 

och det tar sig olika uttryck i barnens lekar och aktiviteter. 

Barnen behöver introduceras i hur miljön och materialet på 

avdelningen kan användas i deras undersökande. Material och miljö 

ska fungera som inspiration och utmaning för barnen. 

Vi utmanar och ger ny kunskap kring olika materials egenskaper och 

möjligheter. 

Även här behöver vi möjliggöra för barnens individuella utforskande 

men också tillsammans med andra. 

Vi använder barnens olikheter som en tillgång i projektens grupper. 

Barnen tillför varandra olika frågor, hypoteser, tekniker, strategier, 

reflektioner och slutsatser. Den snabbtänkta får möta den 

eftertänksamme, den betraktande får möta den impulsiva, den 

praktiska den teoretiska, den med faktakunskap med fantasi osv. 

Pedagogisk dokumentation 

Ett av våra pedagogiska verktyg är dokumentationen. 

Dokumentationen används som underlag för samtal tillsammans med 

barn, vårdnadshavare och kollegor och blir till viss del en pedagogisk 

dokumentation. Dokumentationen är ett underlag för reflektion och 

kan läsas utifrån olika perspektiv. Dokumentationen ger en möjlighet 

att få syn på det som barnen försöker skapa mening om. Vår tolkning 

och vad som ligger till grund för den blir synligt, vilka val vi gör, men 

också vad vi väljer bort. 

Arbetssättet förutsätter att barnskötare och förskollärare lyssnar, 

inspireras och förundras över barnens olika tankar och frågor. Vi har 
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därför kontinuerlig fortbildning i form av nätverk, pedagogisk 

handledning och pedagogiska forum. 

ÅTAGANDE  

Barnen möter och skapar kultur. 
Utifrån Stockholms stads vidgade kulturbegrepp behöver vi ha 

arbetssätt kring de tre olika perspektiven (Kultur i ögonhöjd). 

Kultur FÖR barnen (producerad av vuxna): 

Besök på bibliotek. 

Besök på museum, teaterföreställningar och studiebesök i vår närmiljö. 

Bemöta barnkulturens trender med nyfikenhet och intresse, låta barnen 

undersöka och reflektera kring dess innehåll. 

Vi ska erbjuda alla barn att få ta del av barnlitteratur och dess viktiga 

funktioner. Vi ska erbjuda litteratur som på olika sätt belyser 

mångfalden kring normer och kultur i vår värld. 

Kultur MED barnen (utövar tillsammans): 

Tillsammans med barnen undersöker vi musik, lek och traditioner 

utifrån olika kulturarv. 

Vi upptäcker, utforskar, inspireras och rör oss i skogen. Skogen och 

naturen har en stark ställning i vår kultur genom Allemansrätten, som 

ställer krav på vår hänsyn och vårt agerande. 

Vi skapar traditioner för enhetens samtliga barn och uppmuntrar till 

olika fysiska idrottsliga aktiviteter genom Hälsodag och vinteraktivitet. 

Kultur AV barn (uttryck som ingen vuxen styr över): 

Förskolepersonalen skapar en tillgänglighet för barnen att uttrycka sig 

genom att måla, dramatisera, dansa, skapa, musicera mm i vardagen. 

Alla barn ska ha tillgång till att med olika uttrycksformer själva 

uttrycka det som gett intryck, i dans, drama, skapande, konstruerande, 

lek, musik, rörelse mm. 

Barn har förståelse för allas lika värde 
Arbetet kring Normer och värden handlar bland annat om empatisk 

förmåga. Om den hänsyn, förståelse, omtanke, ansvar, generositet mm 

som vi skapar i gruppen. Men det handlar också om den struktur och 

organisation som vi skapar för att ge tid och utrymme för varje barn att 

få och att ge i demokratisk och solidarisk anda. 

Vårt arbete kring Normer och värden är starkt kopplat till våra 

främjande insatser i Likabehandlingsplanen. 

Vi arbetar för att vara aktiv lyssnande och närvarande i barngrupperna. 

Observerar kring frågeställningarna och gör kartläggning vid 

terminsstarten utifrån Likabehandlingsplanen. 

Reflektioner och tolkningar utifrån observationer och kartläggning 

skapar grunden för verksamhetens struktur och organisation. 

Skapa möten i mindre grupper så att barnen blir sedda och lyssnade 

till. Grupperna skapas för att ge utmaningar och tillgång till olikhet. Vi 

uppmuntrar barnen att försöka själv, att tro på sin egen förmåga. 

Vi stödjer barnen att reda ut missförstånd och lösa konflikter. 

Konflikter där barn riskerar att skadas stoppas alltid direkt, däremot 

kan reflektionen kring det som hände ske vid ett senare tillfälle. Vi 
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lägger fokus på handling istället för person och finns med och utmanar 

och stödjer barnen i situationen. Konflikter ska lösas med respekt till 

alla inblandade. 

Barnens vårdnadshavare är viktiga samarbetsparters i 

värdegrundsarbetet och vi samtalar och skapar möjlighet för deras 

delaktighet. 

Barnen har och utvecklar kommunikativa förmågor. 
Språk och symboler ses som ett verktyg för barnens lärande och arbete 

med olika målområden och ett temainriktat arbete används aktivt för 

att barnen ska utveckla nya begrepp. 

Den språkliga miljön präglas av ett genusperspektiv, ett 

likabehandlingsperspektiv och ett interkulturellt förhållningssätt där 

arbete för att stödja modersmålet ingår. 

Barnens språkliga medvetenhet främjas liksom deras intresse för 

symboler och skrift. 

Dialog, argumenterande och förhandlande uppmuntras vilket även 

stärker värdegrundsarbetet. Vårdnadshavare är informerade om syftet 

med arbetet på det här området. 

Arbetslaget fördjupar arbetet med olika matematiska aktiviteter med 

olika svårighetsgrad utifrån barnens intressen och erfarenheter. 

Bygg- och konstruktions lek används aktivt i ett utforskande och 

temainriktat arbetssätt där matematik är integrerat. 

Matematiska begrepp synliggörs och används aktivt. Barnen uppmanas 

att dra slutsatser och komma fram till olika slutsatser. 

Arbetet med naturvetenskapliga fenomen och tekniska lösningar 

fördjupas och används aktivt i ett utforskande och temainriktat 

arbetssätt. 

IKT är tillgängligt för barnen och används delvis i olika aktiviteter. 

Dokumentation av barns förändrade språkanvändning är underlag för 

diskussioner och blir till viss del en pedagogisk dokumentation. Den 

bidrar även till utvärderingen av i vilken mån arbetet på det här 

området bidrar till att uppfylla målen för verksamheten. 

Barn och vårdnadshavare är till viss del delaktiga i den processen. 

Vårdnadshavare är informerade om syftet med det pedagogiska arbetet 

och de olika perspektiven. 

Barnen är delaktiga i sina lärprocesser, de utvecklas i sitt 
lärande i samspel mellan miljö, material och människor. 
Pedagogisk dokumentation används som underlag för att fånga barns 

frågor och på så sätt ge dem inflytande över hur arbetet utformas, att ta 

tillvara på deras idéer, tankar och intressen. 

Vi uppmuntrar barnen till egna åsikter och ställningstaganden. 

Vi anpassar och utmanar i miljön, i rutinsituationer och i aktiviteter 

utifrån barnens intressen och behov. 

Vi arbetar i små grupper för att alla ska komma till tals, använder oss 

av olika typer av beslutsformer. I Barnråden lyfter barnrepresentanter 

olika frågor från den egna avdelningen. 

Olika material synliggörs och finns tillgängligt. Vi arbetar aktivt med 

att uppmuntra barnen egna val. 
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Vi visar barnen att de har rätt att ifrågasätta oss vuxna och våra beslut. 

De är delaktiga och vi bestämmer tillsammans över projektens innehåll 

utifrån deras intressen. 

Barnens övergång till skolan är väl förberedd 
Barnen i enheten ges möjlighet till möten och kontaktskapande inför 

övergången till skolan. Samtliga blivande skolbarn i enheten har en 

gemensam dag med äventyrspedagogik med gemensam picknick. 

Barnen presenterar sig för varandra och berättar vilken skola de ska 

börja i. 

För barn i behov av särskilt stöd finns rutiner där övergången görs klar 

så tidigt som möjligt under våren i samarbete med föräldrar och skola. 

Personal från förskola och skola (Röda Tråden- möten) träffas ca två 

gånger/år för samtal och beskrivning av respektive verksamhet och för 

planering och uppföljning. 

Samarbete med vårdnadshavare. 

Förskolan samarbetar med hemmet 
Föräldra-aktiv inskolning där vårdnadshavare är delaktiga i 

verksamhetens och har ett uppföljande samtal. 

Vårdnadshavare får daglig information om verksamheten och sitt barn 

på olika sätt. 

Information till vårdnadshavare via mejl, minst en gång/ månad där vi 

berättar om det som pågår i verksamheten. 

Förskolepersonalen har ett professionellt bemötande och interkulturellt 

förhållningssätt kring vårdnadshavares synpunkter. 

Föräldramöten erbjuds minst en gång/ år. 

Utvecklingssamtal erbjuds minst en gång/ år och vid behov oftare. 

Tillsammans har alla medarbetare utarbetat ett stödmaterial att 

använda under utvecklingssamtalen. 

Vårdnadshavare bjuds in till olika former av samverkan t ex drop-in, 

städdagar, utställningar och firande av olika traditioner. 

Förskoleråd finns på varje förskola där varje avdelning är 

representerad och träffas 1-2 gånger/termin. 

Informationsbrev från ledningen kring t ex mål och arbetssätt. 

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 arbetsplatsmöten, 

arbetslagsmöten och på utvecklingsdagar. 

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL  
Vi strävar efter att ha en god kvalitet på vår verksamhet. Dina 

synpunkter som förälder är viktiga för oss. Vi välkomnar synpunkter 

och använder dem i syfte att utveckla och förbättra verksamheten. 

Vid synpunkter vänd Dig i första hand till förskolepersonalen på era 

barns avdelning. 

I andra hand till: 
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Förskolechef Helena Lindblom 

helena.lindblom@stockholm.se 

Tel. 0761207216 

Biträdande förskolechef Ulla Näslund 

ulla.naslund@stockholm.se 

Tel. 0761207215 

VILL DU VETA MER?  

2014-02-28 

He lena L indb lom  

Bromma stadsde lsnämnd 
 

Adress:   
 

Telefon:   
 

Telefax:   
 

E-post :   
 

Ulvsunda förskolor  

Adress:  U lvsunda förskolor  

Telefon:  0850807226  

Telefax:   

E-post :  helena. l indb lom@stockholm.se  

Dennna garant i  godkändes av nämnden/förvaltn ingen 2014 -

03-20 


