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Verksamhetsplan Årsta 3 förskolor 

Inledning 
Förskolornas verksamhet planeras och utgår från Läroplanen för förskolan Lpfö 
98/10. All verksamhet ska vila på en demokratisk grund. Förskolan ska lägga 
grunden för ett livslångt lärande, och fokus ska vara det utforskande arbetssättet 
utifrån barns förmågor och intressen. Den pedagogiska dokumentationen är ett 
viktigt verktyg som ska påvisa barns läroprocesser. Det systematiska 
kvalitetsarbetet ligger till grund för att verksamheterna utvecklas och det är en 
ständigt pågående process. Förskolan ska föra en öppen dialog och 
kommunikation med vårdnadshavarna angående förskolans mål, innehåll och 
arbetssätt eftersom detta är betydelsefullt för barnen och verksamhetens 
utveckling.       

Våra förskolors lokalmässiga förutsättningar varierar. Förskolorna Kullerbyttan 
och Årstaängen har sin verksamhet i paviljonger, förskolorna Solrosen och Valvet 
är belägna i bottenvåning i flerfamiljshus, Valvet ombyggd fd banklokal, 
Vättersvägen och Årstaliden i friliggande byggnad. Alla förskolorna ligger nära 
park- och naturområden. Ottsjövägen 26, Kullerbyttan öppnar i januari 2013 två 
nya avdelningar i en tillbyggd övervåning på befintlig paviljong. 

Tre av förskolorna har eget tillagningskök med kock till övriga förskolor har vi 
mottagningskök där vi anlitar cateringfirma. Samtliga förskolor städas av 
städbolag. Förskoleenheten Årsta 3 tar emot ca. 286 barn, 76 pedagoger varav 9 
pedagoger har resursuppdrag för barn i behov av särskilt stöd. 

• Förskolan Kullerbyttan - Ottsjövägen 26 - 4 avdelningar from januari 2013 
• Förskolan Årstaliden - Ottsjövägen 29 4 avdelningar 
• Förskolan Solrosen, Ottsjövägen 12 - 2 avdelningar 
• Förskolan Årstaängen, Sandfjärdsgatan 12A - 5 avdelningar 
• Förskolan Valvet, Hjälmarsvägen 37-41 - 3 avdelningar 
• Förskolan Vättersparken, Vättersvägen 15, 1 avdelning - annex till Valvet 

Organisation 

En förskolechef med övergripande ansvar 

Biträdande förskolechef 50 % 

Specialpedagog med inriktning på hörsel och dövhet - verksamhetsutvecklare. 

Pedagogisk utvecklare- pedagogista leder nätverk i det systematiska 
kvalitetsarbetet.  
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ITK-pedagog, webb- redaktör och PIM- examinator. 

Utöka: Organisationen skall utökas med ytterligare en biträdande förskolechef. 

Mötesforum 

APT - Arbetsplatsträffar - ca 10 gånger/år 
LSG - Lokal samverkansgrupp - 8 gånger/år 
Avdelningsmöten - 1 gång/månad 
Verksamhetsmöten - avdelningsrepresentanter/chef ca. 1 gång/vecka 
Utvecklings- och planeringsdagar - 4 heldagar/år 
Pedagogiska nätverk - flera gånger / månad 

Utvecklingsområden 

• Förskollärarnas uppdrag, ansvar och ledarskap 
• Arbetslagens organisation och uppdrag 
• Implementering av stadsdelens nya reviderade språkprogram 
• Det interkulturella perspektivet i förskolan 
• Fördjupning av läroplanen Lpfö 98/10 kopplat till projekt/praktiken 

förankrat i litteratur och forskning.   
• Vision 2030 Stockholm i världsklass 
• Kommunikation och brukares delaktighet 
• Utbilda fler förskollärare till mentorer. 
• IT - PIM Praktisk information och media kunskap. 
• Förbättra den akustiska miljön på förskolorna 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska följa det pedagogiska året.  

• TUFF - "Tydlig uppföljning för förskolan", gruppvärdering.  
• Stadens kvalitetsindikator. 
• Reflektionsprotokoll och den pedagogiska dokumentationen utgör 

underlag i planering, uppföljning, utvärdering och analys av verksamheten. 

Mbl-förhandling av enhetens VP sker 2012-11-27  

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1: 

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig 
och växande stad för boende, företagande och besök 

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar 
 

KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 
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KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna 
verksamheter 

15 % 15 % Tertial 

 

Mängden matavfall som stadens verksamheter 
sorterar ut för biologisk behandling 

45 % öka År 

 

NÄMNDMÅL: 
Förvaltningens verksamheter bidrar till en hållbar utveckling och 
bedrivs utifrån nämndens miljöplan 

ÅTAGANDE: 
Vi åtar oss att arbeta mot KF:s och stadsdelens miljömål 

Förväntat resultat 
Energiförbrukningen minskar 
Pappersförbrukningen minskar 
Sorteringen av papper och förpackningar ökar 
Sorteringen av matavfall för återvinning ökar 

Arbetssätt 
Vi har en gemensam miljöpolicy inom enheten som ska bidra till att: 
Minska energiförbrukningen 
Minska pappersförbrukningen 
Sortera papper och förpackningar 
Sortera matavfall på två förskolor 
 
Alla barn skall ges möjlighet att utveckla sin förståelse för hur vi 
tillsammans kan värna om vår gemensamma miljö genom att de är delaktiga 
i enhetens miljöarbete. 

Resursanvändning 
Inköpsansvariga ska ha kunskap om miljövänliga alternativ. Kärl finns för 
matavfallshanteringen. 

Uppföljning 
Vi jämför årets elförbrukning med föregående år. 
På utvecklings- och planeringsdagarna ska vi gemensamt följa upp hur 
miljöarbetet fungerar inom enheten. 

Utveckling 
Öka medvetenheten på alla förskolor om vikten av att vi alla ska bidra till en 
hållbar utveckling. 
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ÅTAGANDE: 
Vi åtar oss att öka andelen ekologiska livsmedel 

Förväntat resultat 
Att andelen ekologiska livsmedels inköp har ökat. 

Arbetssätt 
Vi ska utöka andelen ekologiska livsmedel inom de ekonomiska 
förutsättningarna.  
Områdets policy för inköp av livsmedel ska hållas aktuell och kontinuerligt 
diskuteras på nätverksträffar för ekonomipersonal.  
Alla medarbetare skall känna till enhetens policy kring ekologiska 
livsmedel. 

Resursanvändning 
Inköpsansvarige - köksansvariga 

Uppföljning 
Andelen inköp av ekologiska livsmedel avläses i ekonomisystemet. 
Diskussion, uppföljning och utvärdering skall ske kontinuerligt under året. 

Utveckling 
Alla förskolor inom området serverar och erbjuder god och allsidig, 
näringsriktig och hälsosam kost. 

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och 
idrottsmöjligheterna i Stockholm 

NÄMNDMÅL: 
Den enskilde möter ett varierat utbud av kultur- och 
hälsofrämjande aktiviteter (Utveckling och Lärande) 
 

Nämndens indikatorer Årsmål Periodicitet 
Andel förskoleavdelningar där barnen upplevt minst två 
professionella kulturupplevelser under året 

100 % År 

 

ÅTAGANDE: 
Barnen tar del av och utövar kultur i olika former samt utvecklar 
en förståelse för sin egen och andras kultur (Utveckling och 
Lärande) 
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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 rikligt och varierat pedagogiskt material och en väl 
fungerande pedagogisk miljö för att kunna inspirera och väcka barnens 
intresse för egna dramatiseringar, musikskapande, berättande. Musik, rytmik 
och dans samt bild, form och drama är gestaltande uttrycksformer som skall 
uppmuntras hos barnen och finnas med både i planerade och spontana 
aktiviteter på avdelningarna.   
Förskolorna ska präglas av ett interkulturellt perspektiv både i vardagliga 
möten såväl som i aktiviteter.  
Varje avdelning erbjuder barnen minst två externa kulturupplevelser per år. 

Resursanvändning 
Kulturombud, Stadsdelens satsning på ett rikt kulturutbud. 
Kulturplanen, bibliotek, Stadsdelens språkprogram 

Uppföljning 
Det systematiska kvalitetsarbetet skall kontinuerligt följas upp, utvärderas 
och utvecklas.  
Att förskoleavdelningen nått förväntat resultat skall kunna påvisas genom 
systematisk dokumentation.  
Tid skall avsättas för diskussion, reflektion och pedagogisk dokumentation 
regelbundet.   
Analys och sammanfattning av verksamhetens innehåll och utformning skall 
göras regelbundet.     
Gruppvärdering och kvalitetsindikatorn ska göras terminsvis.  
Ansvarig: avdelningsansvarig förskollärare tillsammans med arbetslaget och 
ledning. 

Utveckling 
Förskolornas pedagogiska miljöer skall kontinuerligt kartläggas för att 
identifiera förbättringar. 

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

Förväntat resultat 
Barnen visar intresse för fysiska aktiviteter 
Barnen visar förståelse för sambandet mellan mat och hälsa 
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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, lokal och miljö som utmanar barnen till fysiska aktiviteter. 
Riktlinjer för mat och måltider - framtaget för förskolan inom Enskede 
Årsta Vantörs stadsdelförvaltning. 

Uppföljning 
Det systematiska kvalitetsarbetet ska kontinuerligt följas upp, utvärderas 
och utvecklas.  
Förskolorna ska avsätta tid för diskussion, reflektion och dokumentation 
regelbundet. Analyser och sammanfattningar ska göras månadsvis som en 
del i det systematiska kvalitetsarbetet.   
Det förväntade resultat ska kunna påvisas och vara dokumenterad 
exempelvis genom reflektionsprotokoll och i den pedagogiska 
dokumentationen av barnens läroprocesser.  
Gruppvärderingar och kvalitetsindikatorn ska göras terminsvis.   
 
Ansvarig: avdelningsansvarig förskollärare tillsammans med arbetslaget och 
ledning 

Utveckling 
Förskoleköken skall samarbeta med avdelningarna för att utveckla den 
pedagogiska måltiden. 

ÅTAGANDE: 
Varje barn inom enheten ska ges möjlighet att ta del av minst två 
externa konst- eller kulturupplevelser under året (Utveckling och 
Lärande) 
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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 enheten aktivt bevaka utbudet av kulturaktiviteter. Förskolorna ska 
samverka vid bokning av större kulturaktiviteter. Lokaler inom enheten skall 
kunna användas när förskolor bjuder in externa kulturutövare. Förskolorna 
skall nyttja kulturutbudet i Stockholms stad. 

Uppföljning 
Det systematiska kvalitetsarbetet skall kontinuerligt skall kontinuerligt 
följas upp, utvärderas och utvecklas.  
Att förskoleavdelningarna når det förväntade resultatet ska kunna påvisas 
genom systematisk dokumentation.  
Tid ska avsättas för diskussion, reflektion och pedagogiska dokumentation 
regelbundet.  
Analys och sammanfattning av verksamheten innehåll och utformning ska 
göras regelbundet.  
gruppvärdering och kvalitetsindikatorn ska göras terminsvis  
 
Ansvarig: avdelningsansvarig förskollärare tillsammans med arbetslaget och 
ledning 

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad 

NÄMNDMÅL: 
Stadsdelen är ett tryggt område att bo och vistas i 

Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum 
Personer som har upplevt våld i nära relationer 
uppmärksammas och får information om hur de får råd och 
stöd. Medarbetarna ska känna till att de har skyldighet att 
göra anmälan till socialtjänsten om de misstänker att barn 
upplever våld i nära relation. 

2013-01-01 2013-12-31 

 

Enheterna ska kontinuerligt diskutera krishantering och 
säkerhetsförebyggande frågor på APT, för att samtliga 
medarbetare ska ha god kunskap om vad som gäller i den 
egna verksamheten 

2013-01-01 2013-12-31 
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KF:S INRIKTNINGSMÅL 2: 

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras 

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald 

NÄMNDMÅL: 
Den enskilde är informerad om möjligheten att välja utförare 

Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum 
Stockholms stads grafiska profil och symbolspråk ska 
användas konsekvent i all kommunikation av 
stadsdelsförvaltningens verksamheter, för att stärka stadens 
varumärke och för att medborgarna alltid ska känna igen 
stadens verksamheter. 

2013-01-01 2013-12-31 

 

Information på Jämför service hålls aktuell och uppdateras 
löpande under året av enheterna. 

2013-01-01 2013-12-31 

 

ÅTAGANDE: 
Vi åtar oss att informera om våra förskolors verksamheter på 
stadens webbsidor samt ge information till besökande föräldrar 
som står i barnomsorgskön 

Arbetssätt 
Årsta 3 har en webbredaktör. 
 
Webbredaktören arbetar med att uppdatera och utveckla enhetens webbsidor 
i samråd med förskolechef och koordinatorer. Koordinatorn på varje 
förskola ska rapportera om aktuell information till webbredaktören. 

Uppföljning 
Uppföljning sker kontinuerligt tillsammans med enhetens koordinatorer 
under året med avstämningspunkter vid planeringsdagarna.  
 
Ansvarig: Förskolechef samt webbredaktör 
 
Förskolechef ansvarar för synpunkts- och klagomålshantering. 

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden 
 

KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 
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KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 
Andel enheter som genomför systematiskt 
barnsäkerhetsarbete 

100 % tas fram av 
nämnden 

År 

 

Andel förskollärare av antal anställda 38 % 42 % År 
 

Andel nöjda föräldrar 82 % 85 % År 
 

Personalens bedömning av "förskolans förmåga 
att stödja barns lärande och utveckling" 

3,6 3,6 År 

 

KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum 
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta 
fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång 
från förskola till förskoleklass. 

2013-01-01 2013-12-31 

 

Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att 
andelen förskolelärare ökar. 

2013-01-01 2013-12-31 

 

Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka 
föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja 
barnens utveckling 

2013-01-01 2013-12-31 

 

Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera 
och följa upp förskolebarnens utveckling. 

2013-01-01 2013-12-31 

 

Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och 
språkutveckling 

2013-01-01 2013-12-31 

 

Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i 
förskolan. 

2013-01-01 2013-12-31 

 

Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya läroplan 
är implementerad i alla förskolor 

2012-01-01 2012-12-31 

 

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

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

2013-01-01 2013-12-31 

 

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

2013-01-01 2013-12-31 
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Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum 
Vid övergången från förskola till skola ska särskild 
samverkan ske med berörda parter så att funktionsnedsatta 
barn får en bra övergång 

2013-01-01 2013-12-31 

 

ÅTAGANDE: 
Barnen utvecklar förståelse för vårt samhälles demokratiska 
värderingar (Normer och värden) 

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 
Förskolan är en mötesplats där barnen kan pröva hur den demokratiska 
processen kan gå till samt få kunskap om demokratiska värderingar, empati 
och respekt för andra människor. Detta värdegrundsarbete ska ge barnen 
erfarenheter och kunskaper om den demokratiska processen. 
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 ska genom god förberedelse, värdegrundsdiskussioner, nätverk 
vara uppdaterade och insatta i Läroplanen (Lpfö-98/10), Nya skolagen SL 
(2008:10) och FN:s barnkonvention för att stödja och uppmuntra barnen i 
olika forum för diskussion om värdegrundsfrågor och om våra demokratiska 
grundprinciper.   
 
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. 
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Resursanvändning 
Likabehandlingsplan 
Alla förskolor har upprättat en lokal likabehandlingsplan och plan mot 
kränkande behandling som revideras i samband med kvalitetsredovisningen. 
Handläggare för resursenheten, KOS gruppen i stadsdelen. 

Uppföljning 
Det systematiska kvalitetsarbetet ska kontinuerligt följas upp, utvärderas 
och utvecklas. 
På varje förskola skall det finnas avsätt tid för diskussion, reflektion och 
pedagogisk dokumentation.  
Att förskoleavdelningen nått förväntat resultat skall kunna påvisas genom 
systematisk dokumentation.  
Analyser och sammanfattningar skall göras regelbundet som en del i det 
systematiska kvalitetsarbetet.  
Gruppvärderingar och kvalitetsindikatorn ska göras terminsvis.  
Gemensam utvärdering på utvecklings- och planeringsdagar samt 
kontinuerliga diskussioner på pedagogträffar. 
Ansvarig: avdelningsansvarig förskollärare tillsammans med arbetslaget och 
ledning. 

Utveckling 
Vad gäller läroplans mål "Normer och värden" skall Årsta 3 förskolor arbeta 
fram gemensamma grundläggande värdeord. Förskolorna ska använda den 
pedagogiska dokumentationen som underlag i reflektioner och analyser för 
att utveckla arbetet med värdegrunds- och demokratifrågor. Demokrati- och 
värdegrundsfrågor skall diskuteras med barn och vårdnadshavare. 

NÄMNDMÅL: 
2. Barnen utvecklar sina förmågor och utmanas i sin utveckling 
och sitt lärande (Utveckling och Lärande) 

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

2013-01-01 2013-12-31 

 

ÅTAGANDE: 
Barnen utvecklar sina förmågor i meningsfulla sammanhang där 
lust och nyfikenhet styr (Utveckling och Lärande) 

Förväntat resultat 
Språk och kommunikation 
Barnen använder olika språkliga genrer 
Barnen använder olika sätt att kommunicera  
Barnen visar intresse för bilder, texter och medier 
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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 ska skapa utrymme och forum för samtal och dialog; i projekt, 
aktiviteter och vardagliga situationer.  
Pedagogerna ska uppmuntra och stimulera barnen och ge olika utrymme för 
olika uttryckssätt.  
Inomhus- och utomhusmiljön samt pedagogernas arbetsätt skall uppmuntra 
och bidra till att väcka barnens intresse och nyfikenhet för utforska och 
utveckla sina erfarenheter inom språk/kommunikation, matematik, 
naturvetenskap och teknik. 

Resursanvändning 
Inom förskolenheten finns det utbildade handledare i matematik och IKT 
pedagog.  
Pedagogiska nätverk i projektarbete och pedagogisk dokumentation. 

Uppföljning 
Det systematiska kvalitetsarbetet skall kontinuerligt utvärderas och 
utvecklas.  
Att förskoleavdelningen nått förväntat resultat skall kunna påvisas genom 
systematisk dokumentation.  
Tid skall avsättas för diskussion, reflektion och pedagogisk dokumentation.   
Analys och sammanfattning av verksamhetens innehåll och utformning skall 
göras regelbundet.     
Gruppvärdering och kvalitetsindikatorn ska göras terminsvis.  
Ansvarig: avdelningsansvarig förskollärare tillsammans med arbetslaget och 
ledning. 
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Utveckling 
Områdets förskolor deltar i stadsdelens språknätverk. 
Nätverk bildas inom enheten för att lyfta ämnet matematik - naturvetenskap. 

NÄMNDMÅL: 
3. Barnen och ungdomarna är delaktiga och har inflytande (Barns 
inflytande) 

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

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 inbjudande 
och tillåtande.  
Material skall finnas i barnens nivå; material för skapande, bygg- och 
konstruktionsmaterial samt material för experimenterande. Miljöerna och 
materialet skall inbjuda till kreativitet och fantasi.  
Pedagogerna ser till att de finns forum för samtal och dialog i såväl i 
rutinsituationer som under aktiviteter.  
Pedagogerna är lyhörda för barns tankar, idéer och åsikter. Barnens intressen 
och tankar ska även tas tillvara i verksamhetens innehåll och utformning. 
Forum ska finnas där barnens åsikter erfarenheter och möjlighet till 
påverkan 

Resursanvändning 
Förskolornas material, miljö samt lokalernas utformning ska inbjuda till 
barnens egna val av lek och aktiviteter under dagen. 

Uppföljning 
Det systematiska kvalitetsarbetet skall kontinuerligt utvärderas och 
utvecklas.  
Att förskoleavdelningen nått förväntat resultat skall kunna påvisas genom 
systematisk dokumentation.  
Tid skall avsättas för diskussion, reflektion och pedagogisk dokumentation.   
Analys och sammanfattning av verksamhetens innehåll och utformning skall 
göras regelbundet.     
Gruppvärdering och kvalitetsindikatorn ska göras terminsvis.  

mailto:ulla.almegard@stockholm.se�


 
 

 
SID 14 (23) 

 

Verksamhetsplan Årtsa 3 förskolor 
 
Telefon 08-508 14598  
ulla.almegard@stockholm.se  www.stockholm.se 
 

Ansvarig: avdelningsansvarig förskollärare tillsammans med arbetslaget och 
ledning. 

Utveckling 
Vidareutveckla förskolornas inre och yttre miljö, arbetssätt, innehåll och 
förhållningsätt utifrån det utforskande lärandet i projekt med fokus på barns 
inflytande. 

NÄMNDMÅL: 
4. Vårdnadshavarna och förskolan samverkar för barnens bästa 
(Förskola och hem) 

ÅTAGANDE: 
Vårdnadshavarna känner delaktighet i och har förtroende för 
förskolans verksamhet (Förskola och hem) 

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 
Förskolorna ska erbjuda olika typer av forum för samverkan och 
information i dialog med vårdnadshavarna t.ex. förskoleråd.  
Den pedagogiska dokumentationen ska synliggöra verksamhetens mål och 
innehåll, utveckling samt barnens läroprocesser.  
Alla vårdnadshavare erbjuds minst ett utvecklingssamtal under året. Den 
pedagogiska dokumentationen ska användas som underlag i 
utvecklingssamtalen med vårdnadshavarna.  
Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet att deltaga i förskolans 
verksamheten. 
Kontinuerligt ska information om avdelningens arbete och innehåll delges 
till vårdnadshavarna. 

Resursanvändning 
Brukarundersökningen 

Uppföljning 
Utvecklingssamtal  
Regelbunden dialog med vårdnadshavare 
Brukarundersökningen 
Det systematiska kvalitetsarbetet skall kontinuerligt utvärderas och 
utvecklas.  
Att förskoleavdelningen nått förväntat resultat skall kunna påvisas genom 
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systematisk dokumentation.  
Tid skall avsättas för diskussion, reflektion och pedagogisk dokumentation.   
Analys och sammanfattning av verksamhetens innehåll och utformning skall 
göras regelbundet.     
Gruppvärdering och kvalitetsindikatorn ska göras terminsvis.  
Ansvarig: avdelningsansvarig förskollärare tillsammans med arbetslaget och 
ledning. 

Utveckling 
Förskoleområdet behöver utveckla kommunikationen och informationen 
mellan hem och förskola. 

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

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

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. 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.  
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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. 

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg 
KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum 
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att 
stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och 
socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara 
illa är implementerad i alla förskolor och skolor 

2013-01-01 2013-12-31 

 

Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och 
säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s 
barnkonvention 

2013-01-01 2013-12-31 

 

NÄMNDMÅL: 
1. Tillgängligheten till nämndens verksamheter är god 

Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum 
Bärbar hörselslinga ska införskaffas och användas vid de 
mötesforum som genomförs i lokaler som saknar detta. 
Information om att bärbar hörselslinga finns ska framgå av 
inbjudan 

2013-01-01 2013-12-31 

 

Programmet om delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning ska fortlöpande förankras inom 
förvaltningens verksamheter. 

2013-01-01 2013-12-31 

 

Utifrån Boverkets checklista för Enkelt avhjälpta hinder ska 
åtgärder vidtas inom de lokaler som förvaltningen rår över 

2013-01-01 2013-12-31 

 

ÅTAGANDE: 
Tillgängligheten på förskolorna i Årsta 3 skall vara god 

Förväntat resultat 
Information 
Information om förskoleverksamheten i Årsta 3 finns tillgänglig på Internet. 
Området har flera kanaler för information till befintliga och blivande 
brukare. 
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Blivande brukare kan besöka förskolorna. 
 
Tillgänglighet för alla 
Förskolorna ska vara rustade för att ta emot barn och vuxna med olika 
funktionshinder.  
Lokalerna anpassas vid behov. Förskolorna har breda dörrar, inga trösklar 
och handikappanpassad toaletter. Hiss finns på förskolor med två plan. Inom 
stadsdelen finns en resursenhet som pedagogerna kan använda sig av för 
handledning/utbildning för att kunna stödja barn med särskilda behov. 
Området har en egen specialpedagog. 
 
Maten på förskolan 
Kompetens och beredskap på förskolorna att laga mat som alla kan äta. 
Cateringföretagen som anlitas har goda rutiner kring specialkost. 

Arbetssätt 
Informationen på vår hemsida på www.stockholm.se skall vara uppdaterad 
och korrekt. 
Förskolorna i området har bestämda dagar då verksamheten visas för 
blivande föräldrar. Tid och plats anslås på hemsidan. 
 
Tolk anlitas vid behov. 
Kontinuerlig fortbildning för kökspersonal. 

Resursanvändning 
Informationsblad och hemsida. 

Uppföljning 
Brukarundersökningen 

Utveckling 
Hemsidan skall utvecklas. 

NÄMNDMÅL: 
2. Insatser för den enskilde är säkrade utifrån handläggning, 
delaktighet och genomförande 

Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum 
Arbetet inom förvaltningens enheter ska präglas av en väl 
förankrad värdegrund 

2013-01-01 2013-12-31 

 

Enheterna ska ha en aktiv dialog om bemötande. 2013-01-01 2013-12-31 
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ÅTAGANDE: 
Förskolorna i Årsta 3 åtar sig att förbättra den akustiska miljön. 
(Utveckling och Lärande) 

Förväntat resultat 
Att den akustiska miljön på förskolornas samtliga avdelningar förbättras och 
att det blir en märkbar skillnad i ljudnivån, att både barn och personal får en 
förbättrad ljudmiljö. 

Arbetssätt 
Pedagogernas förhållningssätt, kunskap och medvetenhet om ljudnivåers 
påverkan på människan och miljön är grundläggande för att kunna utveckla 
förskolornas ljudmiljöer. 

Resursanvändning 
Avdelningarnas ljudmiljöer skall kartläggas och inventeras, vad gäller 
förutsättningar och brister. 
Samverkan med HRF Hörselskadades Riksförbund, Arbetsmiljöverkets 
rekommendationer 
Samverkan med förskolor som har en väl utvecklad akustisk miljö. 
Specialpedagogs kunskaper inom ämnet ljud och hörsel. 

Uppföljning 
Uppföljning ska ske kontinuerligt. 

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och 
utmanande arbeten 
 

KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 
Aktivt Medskapandeindex 81 öka År 

 

Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina 
medarbetare 

71 % öka År 

 

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i 
deras arbete. 

93 % öka År 

 

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)  4,4 % Tertial 
 

NÄMNDMÅL: 
Förvaltningens verksamheter är attraktiva arbetsplatser 

Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum 
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Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum 
Alla chefer ska uppmärksamma medarbetare som varit sjuka 
mer än 4 gånger de senaste 6 månaderna, eller varit sjuka 
mer än 15 dagar, med ett samtal 

2013-01-01 2013-12-31 

 

För att höja medvetandet om jämställdhets- och 
mångfaldsaspekter ska enheterna fortlöpande föra dialog om 
dessa frågor, inklusive lagen om förbud mot diskriminering i 
arbetslivet på grund av funktionshinder 

2013-01-01 2013-12-31 

 

Höja kunskapsnivån om funktionsnedsattas situation i 
arbetslivet 

2013-01-01 2013-12-31 

 

Utifrån skyddsronder, psykosociala enkäten och 
medarbetarundersökningen ska alla arbetsplatser ta fram 
handlingsplaner för att säkra en god arbetsmiljö 

2013-01-01 2013-12-31 

 

ÅTAGANDE: 
Alla medarbetare på förskolorna i Årsta 3 ska känna trivsel och 
arbetsglädje på sin arbetsplats 

Förväntat resultat 
Att arbetsglädjen och trivseln ökar på arbetsplatsen.  
Att sjukfrånvaro i enheten minskar.  
Samtliga medarbetare är väl insatta i stadens personalpolicy, 
arbetsmiljöpolicy samt verksamhetens mål- och styrdokument.  
Samtliga medarbetare upplever att de är delaktiga i och har inflytande i 
verksamheten.  
Samtliga medarbetare tar eget ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och 
trivsel.  
Att samtliga medarbetare upplever arbetsplatsen är trygg och säker. 

Arbetssätt 
Arbetsmiljö- och samarbetsfrågor diskuteras på verksamhetsmöten, APT, 
LSG, utvecklings- och planeringsdagar med chef.  
Medarbetare och ledning ska sträva efter ett gott arbetsklimat på varje 
förskola.  
Den psykosociala skyddsronden följas upp med handlingsplan.  
Gemensamma trivselaktiviteter anordnas.  
Kontinuerlig kompetensutveckling/fortbildning. 
Medarbetarsamtal/lönesamtal.  
Aktuella arbetsmiljö- och trivselfrågor diskuteras och följs upp i LSG 
(Lokal samverkansgrupp).  
Vi följer stadens arbetsmiljö år och har ett systematiskt arbetsmiljöarbete . 
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Resursanvändning 
Extern konsult/organisationskonsult samt specialpedagoger handleder 
arbetslag i organisations- och samarbetsfrågor.  
Handlingsplan för att motverka kränkningar och särbehandlingar. 
Ta tillvara medarbetarnas kompetenser. 

Uppföljning 
Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som följer stadens riktlinjer. 
 
Diskussion och uppföljning på avdelningsmöten och på våra gemensamma 
utvecklings- och planeringsdagar. 
Diskussion och uppföljning skall även ske i LSG.  
Psykosocial skyddsrond skall genomföras och följas upp med 
handlingsplan. 
Uppföljning sker även via medarbetarsamtal, medarbetarenkäter samt 
psykosocial skyddsrond/enkät. 

Utveckling 
Systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor. Öka alla medarbetares 
kunskaper i samverkansavtalet FAS 05. Följa "Arbetsmiljö året" för att 
säkerställa att: Skyddsronder, Medarbetarsamtal, Semesterplanering, 
psykosocial skyddsrond, lönerevision, budgetprognos, Risk och 
Väsentlighetsanalys, brand och ABC information sker systematiskt, med 
handlingsplaner och att uppföljning sker under hela året. 
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KF:S INRIKTNINGSMÅL 3: 

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva 

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 
3.1 Budgeten är i balans 

NÄMNDMÅL: 
Verksamheterna ryms inom tilldelad budget 

ÅTAGANDE: 
Att verka för en budget i balans 

Förväntat resultat 
Budget i balans 

Arbetssätt 
Förskolechef har ett nära samarbete med stadsdelens controller och 
köhandläggare. Förskolechef och controller har ekonomisk regelbunden 
uppföljning att budget är i balans. Ledningen följer regelbundet upp det 
ekonomiska läget. Information till alla medarbetare om enhetens ekonomi 
sker kontinuerligt på APT och LSG. 

Resursanvändning 
Ledning samverkar med LSG representanter, controller och att vi har ett 
nära samarbete med stadsdelens köhandläggare. Nya inköpsrutiner för 2013. 
Agressosystemet förändras. 

Uppföljning 
Uppföljning sker i samverkan med controller, månadsvis. 
Förskolechef/ledning informerar och diskuterar det ekonomiska läget 
kontinuerligt i våra olika mötesforum 

Utveckling 
Öka den ekonomiska medvetenheten hos medarbetarna. Under 2013 startar 
vi ett ekonomiskt nätverk för alla inköpsansvariga inom enheten. 

Resursanvändning 

Budget 2013 
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KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 
3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva 

NÄMNDMÅL: 
Förvaltningens resurser utnyttjas effektivt 

ÅTAGANDE: 
Arbeta för ett effektivt resursutnyttjande 

Förväntat resultat 
Samarbete/samverkan mellan områdets förskolor ökar. 

Arbetssätt 
Vi samverkar inom enheten i följande mötesforum; APT, LSG, nätverk, 
pedagog- och verksamhetsmöten. 
Vid semesterperioder, sjukfrånvaro och vid utbildningsinsatser samverkar 
förskolorna.  
Det finns en tydlig ansvarsfördelning, på varje förskola finns en koordinator.  
På verksamhetsmöten och utvecklingsdagar planerar och diskuterar vi 
organisations och verksamhets frågor. 

Resursanvändning 
Vid personalfrånvaro, vid semesterperioder samarbetar alla förskolor inom 
Årsta 3. Medarbetarnas olika kompetenser tas tillvara. Nätverk för att 
utveckla den pedagogiska verksamheten bidrar till att öka kompetensen 
inom området. 

Uppföljning 
Diskussion och uppföljning sker kontinuerligt. Forum för uppföljning är; 
APT, LSG och ledningsmöten. 

Utveckling 
Ledningsorganisationen ska utökas. 

Övriga frågor 

Bilagor 

• ILS o FACK FIL 875 
• Kvalitetsgarantier 2013 Årsta 3 förskolor 
• likabehandlingsplan_kullerbyttan_2012_2013 
• likabehandlingsplan_solrosen_2012_2013 
• likabehandlingsplan_valvet_vätters_2012_2013 
• likabehandlingsplan_årstaliden_2012_2013 
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• likabehandlingsplan_årstaängen_2012_2013 
• ROV 2013 Årsta 3 
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