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Kvalitetsredovisning 

Övergripande bild av verksamheten 
I januari 2012 öppnade vi den femte avdelningen på förskolan Sandfjärdsgatan 
12A. Till och med september-12 har förskoleområde Årsta 3 haft 22 avdelningar 
på 8 adresser. From den 17/9-12 tillhör förskolan Hummelvägen 10 (2 
avdelningar) och förskolan Svärdlångsvägen 25B (3 avdelningar) Östberga 
förskolor. Den öppna förskolan har sedan januari-12 ny chef: Ull-Britt Svensson. 

Under senare delen av hösten 2012 kommer förskolan Kullerbyttan, Ottsjövägen 
26 få en tillbyggnad med 2 avdelningar och ett tillagningskök. Den färdiga 
förskolan blir då i 2 plan med totalt 4 avdelningar. 

4 förskolor har eget tillagningskök med kock/ekonomibiträden och till 4 förskolor 
anlitar vi cateringfirma. 

Förutsättningar 
Ledning och organisation 
En förskolechef, en biträdande förskolechef 50 % from mars-12, en 
specialpedagog med handlednings och utvecklingsuppdrag, en webbansvarig och 
PIM examinator. 

Förskolan Årstaliden, Ottsjövägen 29 
Fristående byggnad med två stora gårdar. Förskolan har fyra avdelningar med 66 
barn, 11,9 pedagoger varav 39,6% förskollärare och 23 % pedagoger med annat 
modersmål. Andel barn med annat modersmål 14 %. 

Under sommaren har ett större renoveringsarbete påbörjats invändigt. Hela 
övervåningen har fått nya golv och ommålade väggar och skåp. På nedre plan blev 
hall och badrum ommålade (under sommaren 2013 skall golven bytas på nedre 
plan). 

Förskolan Kullerbyttan, Ottsjövägen 26 
Fristående paviljong med egen gård. Förskolan har två avdelningar med 33 barn, 
sju pedagoger varav 34 % förskollärare . Andel barn med annat modersmål 12 %. 

Förskolan Valvet, Hjälmarsvägen 37-41 samt Vättersvägen 15 
Förskolelokaler belägna i bottenvåningen av ett bostadshus med en liten gård samt 
ett annex beläget i Vättersparken. Förskolan har fyra avdelningar med 54 barn, 
11,75 pedagoger varav 34 % förskollärare och 8,5%. Andel barn med annat 
modersmål 31% 
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Förskolan Årstaängen, Sandfjärdsgatan 12A 
Fristående paviljong med egen gård. Förskolan har fem avdelningar med 74 barn, 
14,4 pedagoger varav 32,2 % förskollärare och 50 % pedagoger med annat 
modersmål. Andel barn med annat modersmål 16 %. 

Förskolan Solrosen, Ottsjövägen 12 
Förskolelokaler belägna på bottenvåningen av ett bostadshus. Förskolan har två 
avdelningar med 32 barn, sex pedagoger varav 50 % förskollärare och 33 % 
pedagoger med annat modersmål. Andel barn med annat modersmål 19 %. 

Förskolan Humlan, Hummelvägen 10 
Fristående byggnad med egen gård. Förskolan har två avdelningar med 32 barn, 
sju pedagoger varav 34 % förskollärare och 14 %. Andel barn med annat 
modersmål 22 %. 

Förskolan Valrossen, Svärdlångsvägen 25B 
Förskolelokaler belägna på bottenvåningen av ett bostadshus med egen gård. 
Förskolan har tre avdelningar med 43 barn, 9 pedagoger varav 44,7 % 
förskollärare och 11 % pedagoger med annat modersmål. Andel barn med annat 
modersmål 14%. 

Systematiskt kvalitetsarbete 
I förskoleområde Årsta 3 har vi strukturerat vårt systematiska kvalitetsarbete 
genom att :Upprätta tydliga ansvarsområden, i organisation, pedagogisk miljö , 
dokumentation och förskollärarnas ansvar kopplat till den rev läroplanen Lpfö 
98/11 vilket har underlättat för alla medarbetare att själva se och utveckla det 
systematiska kvalitetsarbetet. Under vårterminen anlitade vi konsultföretaget 
Strategihuset som fick i uppdrag att implementera vår pedagogiska plattform och 
och Tuff verktyget. Hennes uppdrag gällde i första hand förskolorna: Valrossen, 
Kullerbyttan och Årstaängen.Under året har en tydlig positiv 
förändring/utveckling skett av såväl de pedagogiska miljöerna som den 
pedagogiska verksamheten. Pedagogistan har i uppdrag att under året 2011/2012 
att stödja och handleda i projektarbete, upprätta reflektionsprotokoll och 
säkerställa att avdelningarna arbetar och utvärderar utifrån uppsatta mål samt att 
utveckla avdelningarnas pedagogiska miljöer tillsammans med pedagogerna. 
TUFF-verktyget (tydlig uppföljning för förskolan) har bidragit till avdelningarnas 
utveckling, utvärdering och analys. Vi har pedagogiska nätverk för alla pedagoger 
där det ges möjlighet att reflektera kring uppdraget, barns lärande och den 
reviderade läroplanen. I nätverken sker även utbyte av erfarenheter och kunskaper 
mellan förskolorna för att betona läroprocessen hos pedagogerna själva.  

Åtgärder för utveckling från föregående 
kvalitetsredovisning 
Följande utvecklingsområden har förskoleområdet särskilt arbetat med under 
2012: 
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Det systematiskt kvalitetsarbete: 
Vi har arbetat för en gemensam pedagogisk plattform utifrån läroplanens mål. Ett 
fortsatt arbete med att förbättra och förändra de pedagogiska miljöerna inom 
förskoleområdet. En pedagogista som handleder i pedagogisk dokumentation och 
projektarbete. Strukturerat och utvecklat den "Pedagogiska dokumentationen" med 
ett reflektionsprotokoll. 

Värdegrundsarbete: 
En aktuell likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling finns 
upprättad på varje förskola. Uppdatering sker kontinuerligt. 

Fortbildning och nätverk: 
Under året har förskoleområdet deltagit i fortbildningar och föreläsningar inom 
områden som berör vårt pedagogiska uppdrag; bl.a. barn och matematik, barns 
språk, barn och naturvetenskap, barn i behov av särskilt stöd, adoption, 
yogautbildning och resultatbaserad styrning. Området förskolor har deltagit i 
stadsdelens språknätverk. 

Barn i behov av särskilt stöd: 
Inom det specialpedagogiska området har vi utvecklat handlingsplaner, svåra 
samtal med föräldrar där regelbundna uppföljningar skett och genom handledning 
stöd till pedagogerna/arbetslagen av områdets specialpedagog.  

Mål/Åtaganden 

Normer och värden 

Utvärdering av likabehandlingsplan/plan kränkande behandling 

Aktuell plan mot kränkning och likabehandling har upprättats och uppdaterats på 
samtliga förskolor. 

För att säkerställa att kränkning eller särbehandling inte sker på våra förskolor har 
vi infört att alla avdelningar/pedagoger ska månadsvis kartlägga miljön och 
upprätta en balanslista för åtgärder där man funnit brister. 

Grunden är ett demokratiskt förhållningssätt och för att motverka kränkande 
behandling krävs det att pedagogerna har en ständigt pågående diskussion om 
värdegrund och förhållningssätt gentemot barnen och emot varandra. Barnen skall 
stödjas i sin förmåga till samspel och reflektion över sitt handlande. 

Aktuell plan mot kränkning och likabehandling har upprättats på samtliga 
förskolor. 

Grunden för ett demokratiskt förhållningssätt och att motverka kränkande 
behandling kräver att pedagogerna har en ständigt pågående diskussion om 
värdegrund och förhållningssätt mot barnen och mot varandra. Barnen skall 
stödjas i sin förmåga till samspel och reflektion över sitt handlande. 
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Varje förskola kartlägger regelbundet den pedagogiska miljön inne och utomhus 
för att säkerställa att ingen kränkning eller särbehandling sker. På upprättad 
mötesagenda som gäller för alla avdelningar inom förskoleområdet finns nu en 
punkt där varje avdelning månadsvis upprättar en balanslista för eventuella 
åtgärder. Det förebyggande arbetssättet mot ev. kränkningar och särbehandling 
skall även diskuteras på hela förskolan och informera vårdnadshavare. Det gör att 
alla medarbetare är ansvariga och delaktiga i processen samt att vi vet att 
vårdnadshavare fått information. 

  

NÄMNDMÅL: 
1. Barn och ungdomar har grundläggande demokratiska värderingar 
och sociala förmågor samt bemöts utifrån jämställdhet, respekt och 
likabehandling 
 

Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Barn med funktionsnedsättningar ska företrädesvis inkluderas i de 
ordinarie förskolegrupperna 

2012-01-01 2012-12-31 

 

Förskolans personal ska ges fortbildning kring barn med 
funktionsnedsättning, inkluderande arbetssätt och i förekommande fall 
hjälpmedel 

2012-01-01 2012-12-31 

 

Förskolornas likabehandlingsplaner/planer mot kränkande behandling 
ska utvärderas och uppdateras i samband med kvalitetsredovisningen 

2012-01-01 2012-12-31 

 

Vid övergången från förskola till skola ska särskild samverkan ske med 
berörda parter så att funktionsnedsatta barn får en bra övergång 

2012-01-01 2012-12-31 

 

ÅTAGANDE: 
Barnen utvecklar förståelse för vårt samhälles demokratiska 
värderingar 

Förväntat resultat 
Barnen visar empati och ser olikheter som en tillgång 
Alla barn deltar i lek utifrån sin egen förmåga 
Barnen visar hänsyn och tar ansvar för det sociala sammanhang man vistas i på 
förskolan 

Arbetssätt 
Varje avdelning/förskola ska organisera sitt arbete så att tid för reflektion och 
analys finns för att få syn på hur man arbetar med demokrati- och 
värdegrundsfrågor och hur dessa kan synliggöras i den egna verksamheten.  
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Pedagogerna är förebilder och uppmuntrar barnen att visa omtänksamhet, hänsyn 
och hjälpsamhet gentemot varandra.  
 
Varje förskola ska ha en lokal likabehandlingsplan och plan mot kränkande 
behandling. Förskolans pedagoger ska varje år kartlägga förskolans inre och yttre 
miljö samt hur man ska arbeta med främjande aktiviteter och förebyggande 
åtgärder.  
 
Pedagogerna stöttar barnen i olika sammanhang för att utveckla de demokratiska 
grundprinciperna i vårt samhälle. Detta för att barnen bl.a. ska kunna förhandla 
och argumentera utifrån de demokratiska principerna.  
 
Barn i behov av särskilt stöd 
För varje barn i behov av särskilt stöd upprättas en handlingsplan som förankras 
med vårdnadshavare. I området finns en specialpedagog som handleder 
arbetslagen vid behov och är delaktig i upprättande av handlingsplaner i samråd 
med pedagoger och vårdnadshavare. Uppföljning och utvärdering sker terminsvis 
tillsammans med resurshandläggare, förskolechef, resurspersonal samt föräldrar 
och eventuellt habilitering. 

Resursanvändning 
Likabehandlingsplan 
Alla förskolor har upprättat en lokal likabehandlingsplan och plan mot kränkande 
behandling som revideras i samband med kvalitetsredovisningen. 

Uppföljning 
Kontinuerlig uppföljning genom reflektion och pedagogisk dokumentation, 
veckovis. 
Kontinuerlig diskussion på avdelningsmöten om hur dom förväntade resultaten 
skall uppnås. 
Grupputvärdering enligt stadsdelens gemensamt framtagna utvärderingsdokument, 
terminsvis. 
Ansvarig: avdelningsansvarig pedagog tillsammans med arbetslaget och områdets 
ledning. 
 
Gemensam utvärdering på utveckling- och planeringsdagar samt kontinuerliga 
diskussioner på pedagogträffar. 

Utveckling 
Som en del i implementeringen av den reviderade läroplanen ska området fokusera 
på att utveckla arbetet inom läroplanens mål för "Normer och värden". 
Förskolorna ska använda sin pedagogiska dokumentation som underlag för att 
kunna reflektera, analysera, synliggöra och utveckla arbetet med värdegrunds- och 
demokratifrågor. Demokrati- och värdegrundsfrågor skall diskuteras med barn och 
vårdnadshavare. 
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Resultat 
De demokratiska värderingarna genomsyrar förskolornas arbete genom att te.x. 
pedagogerna fördelar ordet, att allas röst är lika mycket värd, ger barnen 
talutrymme så de utvecklar hänsynstagande, den empatiska förmåga och lyhördhet 
gentemot varandra. Barnens olikheter tas tillvara genom att pedagogerna 
förespråkar ett lyhört förhållningsätt kring barns förmågor, behov och 
intressen.  Detta sker genom olika aktiviteter där barnen delas in i både större och 
mindre grupper. Barnen deltar i olika lek och samspelssituationer utifrån sin 
förmåga och förutsättningar. Barnen ingår dagligen i olika kommunikations- och 
samtalssituationer med andra barn och pedagoger där barnens olika lösningar, 
konfliktförmåga och relationer prövas.   

Normer och värden, förskolorna arbetar medvetet med att utveckla barnens sociala 
förmågor: visar t.ex. förskoleundersökningen 2012 att enheten har höjt sig från 72 
% till 81% nöjda eller mycket nöjda föräldrar. 
   

Bedömning och analys 

Pedagogerna har en större medvetenhet kring vårt pedagogiska material, den 
pedagogiska miljön ute och inne, struktur- planering och organisationens betydelse 
för att skapa bra möjligheter för demokratiska mötesplatser för barnen. På de 
pedagogiska nätverken och pedagogträffar diskuteras normer och värden, de 
demokratiska värdena och dess ställningstagande. De finns en ökad förståelse och 
ökat intresse för värdegrundsfrågor och en vilja att fördjupa sina kunskaper inom 
ämnet.  

Utveckling och Lärande 

NÄMNDMÅL: 
Den enskilde möter ett varierat utbud av kultur- och hälsofrämjande 
aktiviteter 
 

Indikator Periodens utfall Årsmål Period 
Andel förskoleavdelningar där barnen upplevt minst två 
professionella kulturupplevelser under året 

100 % 100 % 2012 

 

 

Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Den strategiska barn- och ungdomskulturplanen "Kultur i ögonhöjd" 
ska implementeras i förskolans och fritidens verksamheter 

2012-01-01 2012-12-31 

 

ÅTAGANDE: 
Barnen tar del av och utövar kultur i olika former samt utvecklar en 
förståelse för sin egen och andras kultur 
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Förväntat resultat 
Barnen visar intresse för att utöva kultur genom olika uttrycksformer 
Barnen visar intresse för sin kultur och är nyfikna på andra kulturer 

Arbetssätt 
Avdelningarna skall ha material för att kunna inspirera och väcka barnens intresse 
för egna dramatiseringar, musikskapande, berättande samt material för skapande. 
Musik, rytmik, dans samt bild, form och drama är uttrycksformer som skall 
uppmuntras hos barnen och skall finnas med både i planerade och spontana 
aktiviteter på avdelningarna.  
Avdelningarna har tillgång till Medioteket i staden och bibliotek finns i 
närområdet för lån av olika medier till verksamheterna.  
 
På varje förskola skall den pedagogiska miljön vidareutvecklas. Det pedagogiska 
materialet för skapande verksamhet ska kompletteras och alla förskolor skall ha en 
inbjudande miljö som uppmuntrar till egen kulturskapande och lärande. 
 
Kulturutbudet i stadsdelen skall nyttjas. 

Resursanvändning 
Kulturombud finns i området. 
Kulturplanen "Kultur i ögonhöjd" ska förankras hos pedagogerna. 

Uppföljning 
Kontinuerlig uppföljning genom reflektion och pedagogisk dokumentation, 
veckovis. 
Kontinuerlig diskussion på avdelningsmöten om hur dom förväntade resultaten 
skall uppnås. 
Grupputvärdering enligt stadsdelens gemensamt framtagna utvärderingsdokument, 
terminsvis. 
Ansvarig: avdelningsansvarig pedagog tillsammans med arbetslaget och områdets 
ledning 

Utveckling 
Områdets pedagogiska miljöer skall utvecklas och förändras så att lusten och 
nyfikenheten hos barnen till eget skapande ökar såväl i bild och form som i rörelse 
och drama. 

Resultat 
Alla barn på våra förskolor har getts möjlighet till externa kultur- och 
teaterföreställningar.  

Biblioteket i stadselen har besökts regelbundet av alla förskolor. Inom enheten 
pågår ett biblioteksprojekt där förskolan har ett särskilt samarbete med biblioteket. 
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Barnen har spelat teater, använt olika sagomaterial för eget berättande. Inom 
enhetens projektarbete kring. TRÄD har många avdelningar valt att även 
dramatisera. 

Andra kulturer/ språk och traditioner har lyfts i olika sammanhang på förskolorna 
genom t.ex. skapande, musik, sång och ramsor. Pedagogerna har belyst svenska 
och internationella traditioner och kulturer genom dialog med barnen och deras 
föräldrar. Barnen är delaktiga i samtalen och ges tillfälle att dela med sig och 
reflektera kring deras kultur och att olikheter/mångfald kan ses som en 
tillgång.För att ytterligare väcka barnens intresse för andras kulturer har 
exempelvis föräldrar bjudits in för att presentera och bjuda på mat från 
hemlandet.   

ÅTAGANDE: 
Barnen utvecklar förståelse för vikten av att värna om en god hälsa 
och välbefinnande samt utövar fysiska aktiviteter 

Förväntat resultat 
Barnen visar intresse för fysiska aktiviteter 
Barnen visar förståelse för sambandet mellan mat och hälsa 

Arbetssätt 
Pedagogerna ska uppmuntra och utmana barnen att delta i olika aktiviteter. 
Inomhus- och utomhusmiljön, ska så långt som möjligt, vara utformad så att den 
inbjuder och utmanar barnens möjligheter till lek, rörelse och fysiska aktiviteter.   
 
Måltidssituationen skall vara ett forum för samtal och dialog kring kost och hälsa. 
Detta för att öka barnens medvetenhet om matens betydelse för den egna hälsan 
och välbefinnandet, utifrån barnens förmågor och förutsättningar. 

Resursanvändning 
Avdelningspedagogerna och kökspersonalen.  
Stadsdelens dietist.  
Livsmedelsverkets rekommendationer. 
Material som utmanar barnen till fysiska aktiviteter. 

Uppföljning 
Kontinuerlig uppföljning genom reflektion och pedagogisk dokumentation, 
veckovis. 
Kontinuerlig diskussion på avdelningsmöten om hur dem förväntade resultaten 
skall uppnås. 
Grupputvärdering enligt stadsdelens gemensamt framtagna utvärderingsdokument, 
terminsvis. 
Ansvarig: avdelningsansvarig pedagog tillsammans med arbetslaget och områdets 
ledning 
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Utveckling 
Förskoleköken skall samarbeta med avdelningarna för att utveckla den 
pedagogiska måltiden. 

Resultat 
Pedagogerna har genom väl planerad verksamhet för fysiska aktiviteter och rörelse 
ökat barnens intresse för att röra sig. Alla förskolor arbetar för att stimulera och 
utmana barnen i rörelse genom olika rörelselekar/ grupper, zumba, yoga, 
löpträning, klättring i berg, skog och mark m.m.  
Pedagogerna har även sett att barnen visar en ökad förståelse för sambandet 
mellan mat och hälsa. Pedagogerna betonar att planering, dokumentation och 
reflektion är viktiga delar för att utveckla, utmana och stimulera barnens 
rörelsestunder.  

ÅTAGANDE: 
Varje barn inom enheten ska ges möjlighet att ta del av minst två 
externa konst- eller kulturupplevelser under året 

Förväntat resultat 
Alla barn har fått möjlighet att ta del av minst två externa konst- eller 
kulturupplevelser under året. 

Arbetssätt 
Varje avdelning bokar in minst två externa kultur- eller kulturupplevelser. 

Resursanvändning 
Kulturombuden skall i samverkan med de avdelningsansvariga pedagogerna inom 
området aktivt bevaka utbudet av kulturaktiviteter. Förskolorna inom området 
skall samverka vid bokning av större kulturaktiviteter som kan vara av intresse för 
fler förskolor än den egna. Lokaler inom enheten skall kunna användas av alla 
förskolor då man bjuder in externa kulturutövare. Förskolorna skall nyttja 
kulturutbudet i Stockholms stad. 

Uppföljning 
Kontinuerlig uppföljning genom reflektion och pedagogisk dokumentation, 
veckovis. 
Kontinuerlig diskussion på avdelningsmöten om hur dem förväntade resultaten 
skall uppnås. 
Grupputvärdering enligt stadsdelens gemensamt framtagna utvärderingsdokument, 
terminsvis. 
Ansvarig: avdelningsansvarig pedagog tillsammans med arbetslaget och områdets 
ledning 
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Resultat 

NÄMNDMÅL: 
2. Barnen utvecklar sina förmågor och utmanas i sin utveckling och sitt 
lärande 
 

Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Inom varje förskoleområde ska en årlig kartläggning göras av vilka 
modersmål som talas av barn och personal. 

2012-01-01 2012-12-31 

 

ÅTAGANDE: 
Barnen utvecklar sina förmågor i meningsfulla sammanhang där lust 
och nyfikenhet styr  

Förväntat resultat 
Språk och kommunikation 
Barnen använder olika språkliga genrer 
Barnen använder olika sätt att kommunicera  
Barnen visar intresse för bilder, texter och medier 
 
Matematik 
Barnen visar intresse för och använder matematiska begrepp 
Barnen har förmåga att föra och följa matematiska resonemang 
Barnen använder matematik som verktyg i vardagen; t.ex. för att lösa problem 
 
Naturvetenskap och teknik 
Barnen visar förståelse för teknik i vardagen 
Barnen visar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och sin 
medverkan däri  
Barnen har kunnande om växter och djur 
Barnen visar förståelse för kemiska processer och fysikaliska fenomen 
Barnen har förmåga att bygga och konstruera med olika tekniker och material 

Arbetssätt 
Pedagogerna skapar utrymme för samtal och dialog; i alla rutinsituationer som 
exempelvis av- och påklädning, mat, mindre samlingar, skötrummet etc. och i alla 
aktiviteter. Pedagogerna utmanar barnens matematiska tänkande i alla typer av 
aktiviteter; skapande, temaarbete, utevistelse och lek.  
 
Pedagogerna uppmuntrar och skapar utrymme för olika uttryckssätt.  
 
Inomhus- och utomhusmiljön ska bidra till utveckling av barnens kommunikativa 
och matematiska förmågor samt och naturvetenskaplig/teknisk kunskap, genom att 
erbjuda ett rikt och inspirerande material. Pedagogerna kan använda olika typer av 
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medier i verksamheten; datorer, surfplattor och kameror och annan teknik.  
 
Stadsdelens språkprogram ska användas som ett verktyg i utvecklingen av 
kommunikation och språk i verksamheten. 

Resursanvändning 
Inom området finns två utbildade handledare i matematik och en IKT pedagog 
(informations - och kommunikations teknik). 
Området kommer att delta i staden satsning på att öka kompetensen och 
användningen av IKT (Informations- och kommunikationsteknik). 

Uppföljning 
Kontinuerlig uppföljning genom reflektion och pedagogisk dokumentation, 
veckovis. 
Kontinuerlig diskussion på avdelningsmöten om hur dem förväntade resultaten 
skall uppnås. 
Grupputvärdering enligt stadsdelens gemensamt framtagna utvärderingsdokument, 
terminsvis. 
Ansvarig: avdelningsansvarig pedagog tillsammans med arbetslaget och områdets 
ledning 

Utveckling 
Områdets förskolor deltar i stadsdelens språknätverk. 
Nätverk bildas inom enheten för att lyfta ämnet matematik - naturvetenskap. 

Resultat 
Språk och kommunikation: 
Pedagogerna har erbjudit planerade aktiviteter där barnens språk och 
kommunikation har utvecklats genom olika uttryckssätt såsom skapande, leka med 
bilder, bokstäver, ord, meningar, digitala medier, drama, litteratur, berättelser, 
sånger, musik och dans m.m. Pedagogerna har varit språkgivare och förebilder 
genom att sätta ord på olika begrepp, ge synonymer och använda ett vårdat och 
nyanserat språk i olika vardagssituationer med barnen. 

Matematik:  
De projektinriktade arbetssättet har bidragit till att barnen skapat relationer till 
matematik både i naturen samt genom det pedagogiska materialet och i de 
pedagogiska miljöerna. Miljön och materialet på avdelningarna har växlat och 
förbättras så det blir intressant och utmanande för barnen. Pedagogerna har 
utvecklat sitt förhållningssätt och är mer lyhörda för barnens läroprocesser. Vi ser 
att pedagogerna tar tillvara barns lärande genom ett utforskande och aktivt 
arbetssätt i vardagen på förskolan. Arbetssätt och struktur- organisation på den 
egna avdelningen är avgörande för att möjliggöra och erbjuda barnen en 
stimulerande miljö och ett framgångsrikt arbetssätt är att arbeta i mindre grupper, 
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där alla barn kan bli sedda och komma till tals. Andra framgångsfaktorer som 
används av pedagogerna är att utmana barnen genom frågor och 
problematiseringar i matematik och dess begrepp såsom skillnader, vikt, höjd, 
volym, avstånd, längd m.m. 

Naturvetenskap och teknik:  
Det gemensamma projektarbetet "Trädet" i enheten haft en naturvetenskaplig 
inriktning. Naturen och dess tillgångar har används för att väcka barnens 
nyfikenhet och intresse, barnen har därmed kunnat dela med sig av sina 
erfarenheter och fördjupat sina kunskaper genom att pedagogerna erbjudit 
lockande material och naturupplevelser. Olika uttryckssätt för barnen har bl.a. 
varit att studera djur och växter i mikroskåp, experimentera, rita, skissa, måla 
arbeta med lera, dramatisera m.m. Pedagogerna har utgått från barnens frågor och 
funderingar för att utveckla deras erfarenheter inom ämnet naturvetenskap och 
teknik. 

Bedömning och analys 

Resultatet visa tydligt att det påbörjade projektinriktade arbetssättet har fortsatts 
att utvecklat inom hela förskoleområdet Årsta 3. Det implementeringsarbete som 
förskoleområdet har gjort med att arbeta fram en gemensam pedagogisk plattform 
utifrån Lpfö-98/11 med fokus på synen lärande, de pedagogiska miljöernas 
betydelse samt det utforskande och projektinriktade arbetssättet. Det har b.la skett 
genom de pedagogiska nätverken som pedagogistan håller i, fördelade 
ansvarsområden i arbetslagen och gemensamt dokument för reflektionsprotokoll. 
Tuff-verktyget har varit en stöd och hjälp för pedagogerna att reflektera, följa upp, 
utvärdera samt analysera det pedagogiska arbetet.     

Barns inflytande 

NÄMNDMÅL: 
3. Barnen och ungdomarna är delaktiga och har inflytande 

ÅTAGANDE: 
Barnen är delaktiga och har ett reellt inflytande på verksamhetens 
innehåll 

Förväntat resultat 
Barnen gör egna aktiva val  
Barnen ger uttryck för åsikter, tankar, erfarenheter, idéer och hypoteser 
Barnen förhandlar och argumenterar för sin åsikt 
Barnen deltar i förskolans beslutsprocesser utifrån sin egen förmåga 

Arbetssätt 
Miljöerna på förskolan skall uppmuntra till egna val och vara tillåtande. Material 
skall finnas i barnens nivå; material för skapande, byggmaterial, 
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konstruktionsmaterial och material för experiment. Materialet skall främja till 
kreativitet och fantasi. 
 
Pedagogerna är lyhörda för barns tankar och idéer. Pedagogerna ser till att de finns 
forum för samtal och dialog; i alla rutinsituationer som exempelvis av- och 
påklädning, mat, mindre samlingar, skötrummet etc. 
Pedagogerna är lyhörda för barns tankar och idéer. Pedagogerna ser till att de finns 
forum för samtal och dialog; i alla rutinsituationer som exempelvis av- och 
påklädning, mat, mindre samlingar, skötrummet etc. 
 
Pedagogerna skapar utrymme för samtal och dialog; i alla rutinsituationer som 
exempelvis av- och påklädning, mat, mindre samlingar, skötrummet etc. 
Pedagogerna är lyhörda för barns tankar och idéer och ser till att dessa speglas i 
verksamhetens innehåll och arbetssätt. Exempelvis kan barnråd/samrådande forum 
där barnens åsikter tas tillvara vara ett inslag i verksamheterna på avdelningarna. 

Resursanvändning 
Förskolornas material och lokalernas utformning skall öka barnens möjligheter till 
egna val av lek och andra aktiviteter under dagen. 

Uppföljning 
Kontinuerlig uppföljning genom reflektion och pedagogisk dokumentation, 
veckovis. 
Kontinuerlig diskussion på avdelningsmöten om hur de förväntade resultaten skall 
uppnås. 
Grupputvärdering enligt stadsdelens gemensamt framtagna utvärderingsdokument, 
terminsvis. 
Ansvarig: avdelningsansvarig pedagog tillsammans med arbetslaget och områdets 
ledning 
 
Brukarenkät 

Utveckling 
Vi skall se över och utveckla förskolornas arbetssätt, inre och yttre miljöer med 
fokus på barns inflytande 

Resultat 
Anpassningar och förbättringar har gjort i den pedagogiska miljön och med det 
pedagogiska materialet för att de ska vara mer tillgängligt och varierat för barnen 
så det ges möjlighet att göra egna aktiva val och därmed ha större inflytande över 
sin dag på förskolan. Andra tillvägagångssätt som möjliggör att barnen blir mer 
delaktiga i verksamheten är att genom dialog och talutrymme beakta deras 
önskemål, tankar, och ideér i val av tex. aktivitet/sysselsättningar, måltider, 
samlingens innehåll, på ett demokratiskt sätt. Andra pedagogiska tillvägagångssätt 
har varit att göra barnen delaktiga planeringen av dagen, utvärdering av 
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dagen/aktiviteten, genom intervjuer, reflektion med barnen om deras lärande 
utifrån den pedagogiska dokumentationen m.m.  Pedagogernas lyhördhet inför 
barnens önskemål och intresse har även varit avgörande för att barnen har kunnat 
ha inflytande över sin dag på förskolan.   

Förskoleundersökningen 2012 visar att förskoleområdet Årsta 3 har höjt sig från 
72% till 82% andel nöjda eller mycket nöjda vårdnadshavare i frågan angående: 
"mitt barn får stöd i att ta egna initiativ och eget ansvar".  

Bedömning och analys 

Den pedagogiska dokumentation och reflektionen över verksamheten synliggör 
hur pedagogerna kan utveckla hur och över vad barnen behöver få större 
inflytande i. Dokumentationen kan på sätt utveckla arbetssätten och 
förhållningssätten så att barnen blir sedda, lyssnade på och därmed delaktiga i sin 
vardag på förskolan.  

Förskola och hem 

NÄMNDMÅL: 
4. Vårdnadshavarna och förskolan samverkar för barnens bästa 

ÅTAGANDE: 
Vårdnadshavarna känner delaktighet i och har förtroende för 
förskolans verksamhet  

Förväntat resultat 
Vårdnadshavare känner sig välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter på 
verksamheten.  
Vårdnadshavare vet vad förskolan gör för att stödja sitt  barns utveckling. 
Vårdnadshavare är informerade om förskolans mål och arbetssätt. 

Arbetssätt 
Den pedagogiska dokumentationen ska synliggöra verksamhetens mål och 
innehåll, utveckling samt barnens lärande.  
Alla vårdnadshavare erbjuds minst ett utvecklingssamtal under året.  
På varje förskola skall det finnas ett förskoleråd. 
Vårdnadshavare erbjuds möjlighet att deltaga i den dagliga verksamheten. 
Regelbunden och aktuell information om avdelningens arbete skall ges till 
vårdnadshavare. 

Resursanvändning 
Brukarundersökningen 

Uppföljning 
Brukarundersökningen 
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Utveckling 
Området behöver utveckla kommunikations- och informationsflödet mellan hem 
och förskola. 

Resultat 
Den pedagogisk dokumentation används för att synliggöra barns läroprocesser 
både för barnen själva, men även för vårdnadshavarna. Detta är ett arbete som är 
påbörjat och är under utveckling i hela Årsta 3. Den pedagogiska 
dokumentationen används även som utgångspunkt i utvecklingssamtalen med 
vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna har blivit erbjudna utvecklingssamtal. 
Gemensamt underlag för föräldramötes struktur och innehåll i förskoleområde 
Årsta 3 har arbets fram och används av pedagogerna under året. Genomförda 
förskoleråd med agenda för förskoleområden på förskolorna. Andra forum för att 
öka vårdnadshavarnas delaktighet och förtroende för verksamheten har varit 
förskoleråd, drop-in fika, gårdsfest, utställningar, inskolningssamtal, 
informationsmöten m.m. Förskoleundersökningen 2012 visar att förskoleområdet 
Årsta 3 har höjt sig från 61% till 76% andel nöjd eller mycket nöjda 
vårdnadshavare angående "förskolornas information om mål och arbetssätt".    

Pedagogerna har tydligare erbjudit information om förskolans styrdokument, 
uppdrag, åtaganden och innehåll till föräldrarna. Pedagogerna använder både 
pedagogisk dokumentation och den gemensamma power pointen för att synliggöra 
barnens lärande och framgångsrika pedagogiska arbetssätt inom 
läroplansaspekterna språk/kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik. 

NÄMNDMÅL: 
5. Barnen är förberedda inför övergången från förskola till skola 

ÅTAGANDE: 
Förskolan har former för att avrunda förskoletiden och förbereda inför 
övergång till förskoleklass, utifrån varje barns förutsättningar och 
behov 

Förväntat resultat 
Barnen är förberedda inför att börja förskoleklass 
Fungerande samarbete mellan förskola, förskoleklass och fritidshem 
Vårdnadshavarna är nöjda med förskolans avrundning av förskoletiden 

Arbetssätt 
Vi använder oss av för stadsdelens framtagna handlingsplan för samarbetet mellan 
skola - förskola.  
Vi deltar i samverkans möten, s.k. FÖS - möten, mellan förskola och skola. 
Pedagoger med ansvar för blivande skolbarn inom området träffas i nätverk för att 
diskutera och utveckla samarbetet mellan förskolorna i området. Detta nätverk 
skall upprätta en handlingsplan för formerna kring hur övergången skall ske. 



 
 

 
SID 16 (18) 

 

Förskolorna ska kommunicera med de skolor som vårdnadshavare valt, i och 
utanför stadsdelen, kommunala och enskilda. 

Resursanvändning 
Varje förskola har en ansvarig pedagog som deltar i nätverket kring blivande 
skolbarn och håller i kontakterna med de aktuella skolorna samt deltar i FÖS -
möten. 

Uppföljning 
Intervju med barnet - inför avslutningssamtalet på våren. 
Samarbetet mellan förskola, förskoleklass och fritidshem utvärderas av 
pedagogerna i nätverket för blivande skolbarn.  
Fråga till vårdnadshavarna på avslutningssamtalet - om de är nöjda med förskolans 
avrundning av förskoletiden. 

Utveckling 
Området skall ta fram en gemensam handlingsplan för hur formerna för hur 
avrundningen av förskoletiden och förberedelser inför övergången skall ske. 
Handlingsplanen skall skyndsamt arbetas fram av områdets skolbarnsnätverk. 

Resultat 
Förskolorna har följt stadsdelens plan för samverkan mellan förskola och skola. 

Avslutningssamtal har erbjudits alla vårdnadshavare. Särskild handlingsplan har 
följts där vi haft barn i behov av särskilt stöd. 

Bedömning och analys 

Ett utvecklat samarbete med de två närliggande skolorna i området.   

Samverkan 

NÄMNDMÅL: 
5. Barnen är förberedda inför övergången från förskola till skola 

ÅTAGANDE: 
Förskolan har former för att avrunda förskoletiden och förbereda inför 
övergång till förskoleklass, utifrån varje barns förutsättningar och 
behov 

Förväntat resultat 
Barnen är förberedda inför att börja förskoleklass 
Fungerande samarbete mellan förskola, förskoleklass och fritidshem 
Vårdnadshavarna är nöjda med förskolans avrundning av förskoletiden 
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Arbetssätt 
Vi använder oss av för stadsdelens framtagna handlingsplan för samarbetet mellan 
skola - förskola.  
Vi deltar i samverkans möten, s.k. FÖS - möten, mellan förskola och skola. 
Pedagoger med ansvar för blivande skolbarn inom området träffas i nätverk för att 
diskutera och utveckla samarbetet mellan förskolorna i området. Detta nätverk 
skall upprätta en handlingsplan för formerna kring hur övergången skall ske. 
Förskolorna ska kommunicera med de skolor som vårdnadshavare valt, i och 
utanför stadsdelen, kommunala och enskilda. 

Resursanvändning 
Varje förskola har en ansvarig pedagog som deltar i nätverket kring blivande 
skolbarn och håller i kontakterna med de aktuella skolorna samt deltar i FÖS -
möten. 

Uppföljning 
Intervju med barnet - inför avslutningssamtalet på våren. 
Samarbetet mellan förskola, förskoleklass och fritidshem utvärderas av 
pedagogerna i nätverket för blivande skolbarn.  
Fråga till vårdnadshavarna på avslutningssamtalet - om de är nöjda med förskolans 
avrundning av förskoletiden. 

Utveckling 
Området skall ta fram en gemensam handlingsplan för hur formerna för hur 
avrundningen av förskoletiden och förberedelser inför övergången skall ske. 
Handlingsplanen skall skyndsamt arbetas fram av områdets skolbarnsnätverk. 

Resultat 
Förskolorna har följt stadsdelens plan för samverkan mellan förskola och skola. 

Avslutningssamtal har erbjudits alla vårdnadshavare. Särskild handlingsplan har 
följts där vi haft barn i behov av särskilt stöd. 

Bedömning och analys 

Samverkan mellan enhetens förskolor och närliggande skolor har skett. 

Övrig uppföljning 

Sammanfattande analys och bedömning av 
måluppfyllelsen och lärdomarna under läsåret 
Ett verksamhetsår där många positiva förändringar och utveckling skett. Det är en 
diskurs förändring när det gäller nya synen på lärande , förhållnings- och arbetssätt 
enl den nya läroplanen Lpfö98/11. Vi ser att flera pedagoger tar större aktivt 
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ansvar i att förbättra och utveckla miljöerna, det pedagogiska innehållet och 
genomföra projekt utifrån barnens intresse och behov.  

Det har skett genom struktur och organisation av alla våra olika 
mötesforum,utveckling av de pedagogiska miljöerna, pedagogiska nätverk, 
projektarbeten, fortbildningsinsatser och det systematiska kvalitetsarbetet - TUFF 
verktyget. 

Det gemensamma projektarbetet för hela enheten "TRÄD" bidrog till ökad 
kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten bland barn och pedagoger. Det ökade 
även samsynen bland pedagogerna kring vår pedagogiska plattform, utforskande 
lärandet, pedagogisk dokumentation och barns lärprocesser. Det medförde även 
gemenskap och glädje i hela enheten bland pedagoger och barn. Vårdnadshavarna 
inbjöds även till förskolornas avslutning och utställning av projektarbetet. 

Vi har genom våra kostnätverk och kökens egenkontroll ökat förståelsen och 
medvetenheten kring kost, hälsa och vikten av en god hygien på alla våra 
förskolor.  

Brukar undersökningen våren 2012 visar på större andel nöjda brukare inom 
enheten. 

Utvecklingsområden 
Utveckla våra kommunikationskanaler till vårdnadshavarna. 

Fortsätta arbetet med att förankra vår pedagogiska plattform med medarbetarna. 

Öka förskolornas/pedagogernas kompetens och medvetenheten inom aktuell 
forskning : pedagogik, utforskande arbetssätt, naturvetenskap och  barns lärande 
och dess teorier. 

Det systematiska kvalitetsarbetet skall utvecklas och förankras hos alla 
medarbetare och brukare. 

Åtgärder för utveckling 

Kvalitetsredovisning upprättad av 
Ulla Almegård, förskolechef  

Anna Bergström, specialpedagog 

Bilagor 
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