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Kvalitetsgaranti - Beckomberga, Blackeberg och 
Olovslunds förskolor BBNO Lär & Kan  

Beckomberga, Blackeberg och Olovslunds förskolor 

Barn och föräldrar ska känna glädje och gemenskap i 
sin förskola 

Arbetet med barnen utgår från förskolans läroplan och vilar 
på demokratiska grunder. 

Förskolan bedriver en utforskande och kreativ verksamhet 
med fokus på lek och lärande och präglas av en tillitsfull 
och välkomnande miljö. 

Alla lär och kan! Vi utforskar och upptäcker tillsammans, vi 
lär av varandra och bidrar med olika erfarenheter och 
kompetenser. 

Förskoleverksamheten för barn i behov av särskilt stöd har 
även en specialpedagogisk inriktning med hög 
personaltäthet. 

Vi vill att barnens föräldrar/vårdnadshavare känner sig 
delaktiga i verksamheten genom en ständigt pågående 
dialog, veckobrev, pedagogisk dokumentation och olika 
former av sammankomster. 

ENHETSMÅL  

Barnen i LÄR&KAN Förskolor skapar förståelse för 
demokratiska värden och alla människors lika värde 

Vi inom LÄR&KAN Förskolor: - ser medarbetarna som förebilder i 

verksamheten kring arbetet med normer och värden utifrån FN:s 

barnkonvention och likabehandlingsplanen/plan mot kränkande 

särbehandling - synliggör tillsammans med barnen demokratiska 

värden som vårt samhälle vilar på genom bland annat reflektion, 

samtal, demokratiska förhandlingar, lek och litteratur - lyssnar aktivt, 

visar stort intresse, engagemang och respekt till barnens kompetenser, 

förmågor, frågor och funderingar - ger varje barn tid, talutrymme och 

närhet att uttrycka sina tankar och åsikter - uppmuntrar barnen att 

hjälpa, stötta, visa och samarbeta med varandra - arbetar utifrån ett 

normkritiskt förhållningssätt - arbetar för att barnen ska få en förståelse 

för att olikhet är en tillgång som berikar - erbjuder barnen att delta i 

processinriktade arbeten där varje barns idéer och tankar tas tillvara 

och blir en tillgång till hela gruppen - arbetslagen för kontinuerliga 

reflektioner kring normer och värden på olika nivåer; i barngruppen, i 
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arbetslaget, på förskolan och på ledningsnivå - arbetslagen arbetar 

utifrån enhetens konflikthanteringsstrategi och olika styrdokument på 

riks-, nationell-, och intern nivå som tar upp normer och värden som 

fokusområde - använder pedagogisk dokumentation, WKI samt 

förskoleundersökningen 

Barnen i LÄR&KAN Förskolor utforskar, leker och lär i 
lustfyllda, kreativa och meningsfulla sammanhang 

Vi inom LÄR&KAN Förskolor: - arbetslagen ansvarar för att ta ut den 

pedagogiska riktningen som är grundad på och utgår från barnens egna 

tankar, idéer, frågeställningar, hypoteser och teorier - ser förskolan som 

en demokratisk arena där mötesplatser och oemotståndliga zoner 

skapas och iscensätts i olika kommunikativa, lustfyllda och kreativa 

sammanhang - erbjuder barnen att ta del av och vara inkluderad i 

ämnesöverskridande processinriktade projektarbeten - erbjuder barnen 

arbete i mindre grupper för att bland annat försöka förstå sin omvärld 

samt olika ämnesområden som till exempel; språk och kommunikation, 

demokrati, matematik, digital teknik, naturvetenskap och estetiskt 

skapande - erbjuder barnen medforskande, lyssnande och lyhörda 

vuxna som ger barnen tid och utrymme för samtal, reflektion, kritiskt 

granska, förhandla och uttrycka sina tankar och åsikter - deltar aktivt i 

barnens utforskande, kreativa och gestaltande lek och bidrar med 

inspiration och verktyg för att utveckla leken - arbetar medvetet för att 

barnens kreativa och skapande lek, rutinsituationer samt projekterande 

processer ska bilda en helhet och gå som en röd tråd genom hela den 

pedagogiska verksamheten - utmanar barnen inom olika områden och 

med olika material och tekniker för att barnen ska komma vidare i sin 

utvecklingsprocess - ställer öppna och produktiva frågor till barnen 

som bidrar till att barnen utvecklar sin uppmärksamhetsförmåga, 

logiskt och matematiskt tänkande, skapar sig egna teorier och 

hypoteser - varje barn har en tillgänglig portfolio på hemvisten där 

dokumentationer, intervjuer och alster från barnets vistelsetid på 

förskolan synliggörs och visar på barnets välbefinnande, utveckling 

och lärande i relation med andra barn, miljö och material - använder 

pedagogisk dokumentation, WKI samt förskoleundersökningen 

Barnen i LÄR&KAN Förskolor möter kreativa pedagogiska 
miljöer som stimulerar och uppmuntrar till lek, utforskande 
och lärande 

Vi inom LÄR&KAN Förskolor: - skapar likvärdiga genomtänkta, 

estetiska, tydliga och varierande miljöer, både inne och ute, som 

möjliggör för lek, utforskande och lärande - gör tillägg i miljön efter 

barngrupp, behov, aktuellt intresse och den nutidskultur som speglar 

vårt samhälle och upptar barnens tid och tankar idag - utformar de 

pedagogiska miljöerna, inne och ute, utifrån teorier om att lärandet 

sker i samspel med andra barn, vuxna, miljö och material - erbjuder 

barnen ett rikt och varierat material som uppmuntrar till språkliga, 

kommunikativa och estetiska uttryckssätt, matematiskt och logiskt 
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tänkande, bygga och konstruera, naturvetenskapligt experimenterande, 

tekniskt utforskande med digital teknik, kreativ, utforskande och 

gestaltande lek, demokratiska förhandlingar och motoriskt utforskande 

- inbjuder och inspirerar barnen att vara delaktiga i miljöns utformning 

och innehåll - synliggör de yngre barnens delaktighet och inflytande i 

miljön via bilder, kroppsspråk med mera - skapar en miljö som är väl 

genomtänkt ur ett likabehandlingsperspektiv med ett transkulturellt 

förhållningssätt - använder skogen, parken, närmiljön och staden som 

pedagogiska rum - erbjuder de äldsta barnen att utforska staden och 

dess natur, kultur, arkitektur, litteratur, konst och scenkonst med mera - 

utför pedagogiska miljöronder som ett sätt att säkerställa en 

likvärdighet i de pedagogiska miljöerna - använder pedagogisk 

dokumentation, WKI samt förskoleundersökningen 

Barnen i LÄR&KAN Förskolor är delaktiga och har inflytande 
över sina lärprocesser och sin vardag på förskolan 

Vi inom LÄR&KAN Förskolor: - ansvarar för att organisera en 

genomtänkt och medveten pedagogisk verksamhet utifrån barnens 

egna tankar, idéer, kunskaper och erfarenheter - organiserar för att 

barnen ska kunna vara delaktiga och ha inflytande över sin vardag på 

förskolan såsom vid projektarbeten och rutinsituationer - organiserar 

dag och tid för att barnen ska ges möjlighet att arbeta i mindre grupper 

där varje barns tankar och åsikter tas tillvara - arbetar för att varje barn 

ska ses som en tillgång till gruppen och förstå sin delaktighet i hela 

gruppens lärandeprocess - arbetar för att barnen ska "äga" sin dag, sina 

val och sitt utforskande på förskolan - intervjuar varje barn individuellt 

och i grupp samt uppmuntrar barnen till att skapa egna tankekartor 

inför varje projektuppstart - erbjuder barnen en mångfald av material 

och tekniker som går att arbeta med, utforska, laborera och fantisera 

kring så att varje barn ges möjligheten att vara inkluderad i någon form 

av lärande och samverkansprocess - använder pedagogisk 

dokumentation, WKI samt förskoleundersökningen 

Föräldrar/vårdnadshavare i LÄR&KAN Förskolor ges 
möjlighet till samverkan och delaktighet 

Vi inom LÄR&KAN Förskolor: - erbjuder alla familjer som börjar 

inom LÄR&KAN Förskolor en inskolningsform där 

föräldrarna/vårdnadshavarna är aktiva med sina barn under minst tre 

dagar för att skapa en första delaktighet och förståelse för förskolans 

verksamhet, innehåll och uppdrag samt att påbörja en öppen och god 

samverkansform - är tillgängliga och synliga för 

föräldrar/vårdnadshavare och möter upp dem i deras tankar, frågor 

eller funderingar när dessa uppstår genom bland annat daglig kontakt, 

telefon- och mailkontakt, bjuder in till besök och/eller extra möte på 

förskolan - bjuder in till utvecklingssamtal en gång per termin, med ett 

för enheten gemensamt underlag, som tillsammans med olika 

dokumentationer från verksamheten visar på olika sätt förskolan 

bidragit till barnets välbefinnande, utveckling och lärande - inbjuder 
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alla föräldrar/vårdnadshavare till ett gemensamt möte per termin där de 

bland annat har en möjlighet att samtala, få en insyn i och uttrycka 

tankar kring förskolans uppdrag, arbetssätt och mål, prova på olika 

arbetssätt och material som erbjuds barnen samt skapa dialog kring 

förskoleundersökningen - ger föräldrarna/vårdnadshavarna löpande 

information/dokumentation i form av digitala veckobrev och 

dokumentation uppsatt på förskolan där barnets välbefinnande, lek och 

projekterande processer är i fokus samt lite om förskolans arbetssätt, 

innehåll och syfte - varje förskola har en informationstavla/pärm i 

hallen där både externa och interna styrdokument samt annan aktuell 

information synliggörs - bjuder in familjerna till olika sammankomster, 

traditioner och högtider - utvecklar varje familjs möjlighet till 

delaktighet och inflytande i barnens lek och projekterande processer på 

förskolan genom att erbjuda varje barn ett sommaruppdrag  

Medarbetarna i LÄR&KAN Förskolor ser till barnens bästa 
och har ett nära och förtroendefullt samarbete med familjerna 
vid övergången till skolan 

Vi inom LÄR&KAN Förskolor: - intervjuar varje barn inför 

skolstarten om hur de upplevt förskolan och förväntningar inför att 

börja skolan - har skapat en årsplan och arbetssätt för hur 

överlämningsprocessen från förskolan till skolan går till och vilka 

riktlinjer som finns och behöver tas i beaktning - sammanfattar varje 

barns förskoletid i ett övergripande och ett individuellt dokument som 

överlämnas till familjerna i slutet av barnets vistelsetid på förskolan - 

erbjuder föräldrar/vårdnadshavare ett avslutningssamtal i april/maj 

som har sin utgångspunkt i de dokument som är framtagna av 

Stockholm stad och Bromma Stadsdelsförvaltning - ansvarar för att en 

handlingsplan upprättas och ett överlämnande samtal sker med skolan 

för de barn som är i behov av det - deltar i Röda Trådenmöten som 

arrangeras av de närliggande förskolorna och skolorna för att skapa en 

samverkan och dialog kring överlämningen mellan förskolan och 

skolan - deltar i enhetens ombudsmöte för förskola/skola där samarbete 

och dialog förs kring avslutningsdokumenten, gemensamma traditioner 

med mera 

Barnen i LÄR&KAN Förskolor möter pedagogiska inomhus- 
och utomhusmiljöer som är trygga och säkra 

Vi inom LÄR&KAN Förskolor: - bemöter barn, 

föräldrar/vårdnadshavare, kollegor och andra personer som har kontakt 

med förskolan med ett välkomnande förhållningssätt samt bekräftar 

deras ankomst/avgång - för kontinuerlig dialog med barnen om olika 

säkerhetsaspekter både inomhus och utomhus - går brand-, skydds-, 

och barnsäkerhetsrond en gång på hösten - har brandövning en gång 

per termin - har utrymningsplaner, organisation och struktur för vad 

som händer vid eventuell brand, krissituationer, olycksfall med mera - 

har alla farliga kemikalier, vassa föremål och andra farliga objekt 

inlåsta och oåtkomliga för barnen - ser över förskolegården varje 



 

 

Kvalitetsgaranti 
Dnr: XDNRX 

Sid 5 (7) 

Kvalitetsgaranti 
Beckomberga, Blackeberg och 
Olovslunds förskolor BBNO Lär & Kan 
Bromma stadsdelsnämnd 

morgon för att upptäcka om det ligger farliga föremål på marken - har 

pärmar för olika krissituationer såsom brand, barnsäkerhet, kris och 

katastrof som medarbetarna behöver uppdatera sig på minst en gång 

per termin - ser till att alla nyanställda medarbetare och 

långtidsvikarier får ta del av alla säkerhetsdokument och pärmar - alla 

medarbetare går kontinuerligt kurs i första hjälpen och barn- och 

olycksfall 

Barnen i LÄR&KAN Förskolor skapar, möter och utövar olika 
former av kultur 

Vi inom LÄR&KAN Förskolor: - skapar en medveten pedagogisk 

miljö som ger barnen tillåtelse och möjlighet för ett rikt eget skapande, 

både individuellt och tillsammans med andra barn - erbjuder barnen att 

ta del av den kultur som finns representerad i barnens närmiljö och 

stad såsom litteratur, musik, konst och scenkonst, film, formgivning, 

arkitektur, kommunikationsmedel med mera - värdesätter barnens 

kulturskapande på förskolan genom att bland annat estetiskt synliggöra 

dokumentationer och alster i förskolans inomhusmiljö - uppmuntrar 

och inspirerar barnen till att själva skapa sin dokumentation på valfritt 

sätt och efter egen lust, förutsättning och förmåga - erbjuder barnen att 

skapa egen kultur via olika digitala verktyg och tekniker - erbjuder 

barnen att ta del av både svenska och andra länders 

kulturarv/traditioner - erbjuder varje barn med familj att ta del av olika 

högtider/ traditioner som förskolan anordnar - erbjuder de äldsta 

barnen att delta och vara aktiv i firandet av Förskolans Dag uppe på 

Blackebergs torg som ett sätt att synliggöra barns eget kulturskapande i 

närmiljön/staden - erbjuder varje barn att ta del av minst en 

professionell kulturupplevelser per termin 

(teater/musik/dansföreställning, bibliotek, museum med mera) - 

använder pedagogisk dokumentation, WKI samt 

förskoleundersökningen 

Barnen i LÄR&KAN Förskolor visar förståelse för en hållbar 
framtid ur olika perspektiv 

Vi inom LÄR&KAN Förskolor: - för en medveten dialog med barnen 

kring vår miljö ur olika perspektiv - för en medveten dialog med 

barnen kring förhållningssätt i skog och mark samt uppmärksammar 

naturens kretslopp och årstidsväxlingar - har ett miljömedvetet tänk 

inomhus där vi bland annat släcker lampor när vi inte vistas i rum, inte 

sätta på torkskåp med ett klädesplagg i, uppmuntra barnen att använda 

papper varsamt, samt inte slösa på material - arbetar för att göra barnen 

delaktiga och inkluderad i miljöarbetet genom bland annat samtal, 

reflektioner och praktiskt görande - tillför återvinningsmaterial till 

barnens skapande lek och utforskande som ett sätt att hushålla med 

våra resurser samt kommer även att köpa in hållbara Tragetonklossar 

under 2017 som ytterligare ett sätt att arbeta med hållbara material - 

samtalar och reflekterar med barnen kring begreppet en hållbar miljö - 

spelar Kapten Rekospelet med de äldsta barnen på förskolan i syfte att 
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barnen ska få en förståelse för varför man inte ska slänga maten och 

vad man kan göra för att minska matsvinnet - deltar i de årliga 

Skräpplockardagarna som staden anordnar - enhetens ekonomibiträden 

har gått en utbildning om kemikaliefri förskola med syfte att få 

kännedom om hur de kan skapa ett så giftfritt kök som möjligt, det vill 

säga; byta ut farliga plaster och andra giftiga föremål i köket - vi 

fokuserar på ekologiska livsmedel vid inköp - har bytt ut alla torkskåp 

till miljövänliga - karlägger miljöer och material efter stadens 

kemikalieplan "vägledning för kemikaliesmart förskola" enligt de tre 

nivåer som beskrivs - har ett miljöombud på respektive verksamhet 

som ingår i enhetens miljöombudsgrupp och vars uppdrag är att skaffa 

sig kunskap om olika miljögifter och vad som behöver 

utvecklas/förändras för att skapa en så giftfri förskola som möjligt - 

använder pedagogisk dokumentation, WKI samt 

förskoleundersökningen  

RÄTTELSE  
Beckomberga, Blackeberg och Olovslunds förskolor BBNO Lär & 

Kan 

Beckomberga, Blackeberg och Olovslunds förskolor 

Om vi inte lyckas leva upp till våra åtaganden ska vi se över hur vi 

rättar till det som felats. Vi har som rutin att kontinuerligt gå igenom 

eventuella klagomål och synpunketer på våra personalmöten och 

snarast åtgärda dessa. Alla klagomål, synpunkter och resultat av våra 

åtgärder dokumenteras. Vårt mål är att föräldrar/vårdnadshavare ska 

vara nöjda med återkopplingen/åtgärden på synpunkter och klagomål. 

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL  
Beckomberga, Blackeberg och Olovslunds förskolor BBNO Lär & 

Kan 

Beckomberga, Blackeberg och Olovslunds förskolor 

Vår ambition är att det ska vara god kvalitet på och en ständig 

utveckling av vår verksamhet. Dina synpunkter är därför viktiga. Har 

Du synpunkter på vår verksamhet eller anser att vi inte levt upp till 

våra åtaganden vill vi att Du hör av Dig. Vänd dig i första hand till 

personalen på förskolan, i andra hand till förskolechef Eva Norén 

Hällkvist, telefon: 508 06 151, mobil: 076-1207208 

VILL DU VETA MER?  
Beckomberga, Blackeberg och Olovslunds förskolor BBNO Lär & 

Kan 

Beckomberga, Blackeberg och Olovslunds förskolor 

De åtaganden som presenterats ovan ser vi som kvalitativt viktiga. Är 

Du intresserad och vill veta mer om vår verksamhet är Du välkommen 

att vara med och delta under en dag. 

Förskolan Allén, Söderberga Allé 10                  Tel: 508 068 11/12 



 

 

Kvalitetsgaranti 
Dnr: XDNRX 

Sid 7 (7) 

Kvalitetsgaranti 
Beckomberga, Blackeberg och 
Olovslunds förskolor BBNO Lär & Kan 
Bromma stadsdelsnämnd 

Förskolan Björnen, Björnsonsgatan 4                 Tel: 508 069 14/15,  

                               Grundtvigsgatan 21              Tel: 508 07 247 

Förskolan Olovslund, Olovslundsvägen 19        Tel: 508 069 48  

Förskolan Kvarnviken, Karen Blixens gata 15,  Tel: 508 072 41/42 

Förskolan Trädet, Tyska Bottens väg 49            Tel: 508 069 16/17 

Stockholm 2017-01-15 

XOrtX 2017-08-22 

Anna Bergs tröm  
XT ite lX  

Bromma stadsde lsnämnd 
 

Adress:  XNamndAdressX  
 

Telefon:  XNamndTelefonX  
 

Telefax:  XNamndTelefaxX  
 

E-post :  XNamndEpostX  
 

Beckomberga,  B lackeberg  och O lovs lunds förskolor  BBNO 
Lär  & Kan  

Adress:  XEnhetAdressX  

Telefon:  XEnhetTelefonX  

Telefax:  XEnhetTelefaxX  

E-post :  XEnhetEpostX  

Dennna garant i  godkändes av nämnden/förvaltn ingen 

XBeslutsdatumX 


