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Kvalitetsgaranti - Sofia förskolor  

Verksamheten ska präglas av omsorg om individen, med 
öppenhet och respekt för skillnader i människors 
uppfattning och levnadsvillkor. Hänsyn tas till barnens olika 
förutsättningar och behov. 

Enhetens förskolor ska lägga grunden för ett livslångt 
lärande. Verksamheten på Sofia förskolor ska vara rolig, 
trygg och lärorik. Verksamheten bygger på ett utforskande, 
temainriktat arbetssätt, där vi ser lärandet som en process. 

Vi vill i dialog med barn, vårdnadshavare och personal 
skapa trygga och öppna former för våra förskolor att arbeta 
och utvecklas i. I samarbete med vårdnadshavarna arbetar 
vi för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina 
egna förutsättningar. Alla vårdnadshavare ska med stort 
förtroende kunna lämna sina barn till förskolan. Vi vill lägga 
grunden till en bra social kompetens och skapa framtidens 
demokratiska medborgare. 

ÅTAGANDE  

Barnen på Sofia förskolor utvecklar sina matematiska, 
naturvetenskapliga och språkliga förmågor. 

Barns utforskande och lärande sker i en ständigt pågående process. 

Utforskandet uppstår ofta i en upptäckt, en fråga eller ett problem. 

Processen fortsätter med att barnen och pedagoger samlar, sorterar och 

benämner erfarenheter i utforskandets olika situationer. Vi stimulerar 

barnens språkliga, matematiska och vetenskapliga intressen och 

kunskapsutveckling genom att dra nytta av alla situationer där språk 

och matematik utgör naturliga inslag men också genom att arbeta med 

projekt/tema. Genom att vara närvarande i eller bredvid leken får 

pedagogen kunskap om vad barnen bearbetar och samtidigt möjlighet 

att ge utmaningar som stödjer barnens utveckling. En medforskande 

pedagog ger nytt bränsle till barnens nyfikenhet och utforskande så att 

nya erfarenheter kan göras och lärandet fördjupas. För att barnet ska 

tillägna sig nya begrepp behöver nya ord återupprepas och förståelsen 

för begreppet byggas upp. De vardagliga begreppen utgör basen för att 

kunna bygga vidare på de mer teoretiska, vetenskapliga begreppen. Vi 

använder ett rikt språk och benämner saker vid sitt rätta namn. Vi 

stödjer barnen att sätta ord på sina tankar, känslor och görande. Vi 

lyssnar på barnen och uppmuntrar dem att berätta, förklara, beskriva 

och argumentera. Vi erbjuder barnen olika uttrycksformer för att 

förmedla sina känslor och tankar. Vi använder bilder som stöd för 

flerspråkiga barn men också för att bildspråket är ett eget språk som tar 

allt större plats i det moderna samhället. Ett språk som vi behöver 

tillägna oss och utveckla för att kunna tolka och förstå. Vi använder 



 

 

Kvalitetsgaranti 
Dnr: 1008-2015-1.1. 

Sid 2 (3) 

Kvalitetsgaranti 
Sofia förskolor 
Södermalms stadsdelsnämnd 

flitigt figurer, handdockor, böcker, media/ lärplattan för att stödja 

barnens språkutveckling. Vissa grupper arbetar med tecken som stöd, 

Babblarna (ett material för språkutveckling) och genrepedagogik. 

Genrer betecknar skilda företeelser där det krävs olika typer av språk 

t.ex. recept, nyheter, skämt. Pedagogernas medvetenhet om dessa 

variationer gör att barnens möjligheter att på ett varierat sätt kunna 

använda sig av de olika texttyperna ökar. Varje förskola har ett 

läsombud som driver ett utvecklingsarbete i syfte att stärka 

litteraturens plats i förskolan. Enhetens läsombud deltar i Södermalms 

nätverk där idéer och kunskap om läsutveckling diskuteras och sprids 

vidare. Matematik i förskolan är i första hand en undersökande, 

kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet. Den medforskande 

pedagogen synliggör matematiken i vardagen (i t.ex. vattenleken, 

måltiderna, påklädningen och utelek), i tema- och projektarbeten och 

ger barnen tillfälle att reflektera och dokumentera matematiken. Bygg- 

och konstruktionslek används aktivt för att arbeta med matematik och 

fysik. Vi skapar miljöer som utmanar barnen i deras tekniska och 

logiska tänkande och material och verktyg finns tillgängliga för 

barnens experiment och skapande. Pedagogerna använder pedagogisk 

dokumentation för att synliggöra lärprocesser kring språk, 

naturvetenskap och matematik för barn och vårdnadshavare. 

Barnen på Sofia förskolor visar grundläggande demokratiska 
värderingar 

Barnen deltar dagligen i olika former av samarbete där de är med och 

påverkar, beslutar och utvärderar planeringen av verksamheten t.ex. på 

samlingen. Pedagogerna bjuder ständigt in till dialog. I och med att 

barnen har insyn och är delaktiga motiveras barnen att ta ansvar för 

sina handlingar och förskolans miljö. På detta sätt läggs grunden för 

barnens förståelse för rättigheter och skyldigheter. I alla situationer 

strävar vi vuxna efter att vara goda förebilder när vi är med barnen och 

när vi tar emot vårdnadshavare och nya medarbetare. Vi visar och 

samtalar med barnen om hur man kan välkomna varandra på 

morgonen, locka varandra in i leken, hur man kan göra/säga förlåt, hur 

man kan säga nej eller stopp osv. Vi vuxna stödjer barnen till att skapa 

ett positivt samspel mellan varandra. Vi skapar miljöer där barn möts 

dagligen i mindre eller större grupper. Vi uppmuntrar barnen att 

samarbeta och ger dem möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor 

på olika sätt och att lyssna på varandra. Även vi vuxna har större 

möjlighet att lyssna på barns frågor, idéer och se förmågor som sedan 

kan spridas till hela gruppen när vi arbetar i mindre grupper. På 

enheten finns tre medarbetare som ingår i stadsdelsnämndens nätverk, 

Lärgrupp om Genus och Normkritik. Dessa medarbetare förmedlar 

vidare till övriga medarbetare på våra APT-möten om innehållet från 

nätverken och hur vi kan förändra vårt arbete. Pedagogerna bemöter 

alla barn med respekt och visar stort intresse för deras idéer och 

initiativ, vilket gör att de tar större ansvar för sina aktiviteter och för 

varandra. Vi tilltalar barnen på ett könsneutralt sätt som t.ex. barn eller 

med namn. Genom att vara aktiva och närvarande pedagoger och 
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använda samtalet i alla situationer som metod, kan vi arbeta 

normkritiskt och utmana barnens tänkande kring vad/hur de får vara, 

vilka roller de kan välja i leken, vem som bestämmer osv, och lyfta 

fram alla barns lika värde och rätt att komma till tals och påverka sin 

egen vardag i förskolan. Vi upprättar en likabehandlingsplan varje år. 

Likabehandlingsplanen finns uppsatt på alla gruppers anslagstavla. 

Vårdnadshavarna får möjlighet att diskutera planen med pedagogerna 

på ett föräldramöte. Barn involveras i arbetet med 

likabehandlingsplanen på olika sätt, beroende på ålder och 

barngruppens intressen och behov. Till exempel kan pedagoger och 

barn diskutera normer kring ålder, kränkning, kamratskap, vänskap, 

lika värde m.m. 

RÄTTELSE  
Om du anser att vi inte lever upp till våra enhetsmål så vill vi att du 

genast talar om det för oss. Vi kommer då att ta upp era synpunkter i 

arbetsgruppen/med dem det berör. Tillsammans med dig kommer vi 

sedan fram till en lösning så att problemet inte ska upprepas. 

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL  
Om du har synpunkter på vår verksamhet vill vi att du berättar det för 

oss. Det ger oss en chans att förbättra vår verksamhet. Du kan framföra 

dina synpunkter via Stockholms stads hemsida www.stockholm.se 

under rubriken ”Tyck till” eller via stadsdelsförvaltningens blankett 

med samma namn. Blanketten finns även på förskolan. Andra sätt är 

genom brev, e-post eller genom samtal med förskolläraren på er 

avdelning. 

VILL DU VETA MER?  
Vill du veta mer om verksamheten är du hjärtligt välkommen att ringa 

vår enhetschef Marianne Nolberger tel: 076 12 12175 eller vår 

biträdande förskolechef Ileana O´Connor tel: 076 12 12185. 

Stockholm 2016-01-14 

Marianne Nolberger 

Enhetschef 

  

Södermalms stadsdelsnämnd 

Box 4270, 102 66 Stockholm 

Telefon: 08 508 12 000 

Telefax: 08 508 12 066 
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