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Inledning 

På Sofia Förskolor är alla viktiga för helheten, barn, föräldrar och personal. 

Vårt uppdrag är att erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och 

lärande bildar en gemensam grund. Förskolan är viktig som komplement till hemmet för att ge 

alla barn goda förutsättningar för sitt lärande. Verksamheten på Sofia förskolor ska utgå från 

att varje barn har en inneboende styrka och potential, är nyfiket, kreativ och med lust att lära. 

Barnen ska ges möjlighet att undersöka och utforska sin omvärld i ett relationellt lärande 

tillsammans med andra barn, pedagoger och miljö/material. Verksamheten ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, utifrån medvetna teoretiska ställningstaganden. 

Utöver detta anpassas verksamheten särskilt för barn som tillfälligt eller varaktigt är i behov 

av mer stöd än andra. 

Beskrivning av enheten 
Sofia förskolor består av förskolorna Stenkolet, Paletten, Eurenii, Äventyret och Öppna 

förskolan på Duvnäsgatan. Enheten är en kommunal förskoleenhet i Södermalms 

stadsdelsförvaltning, för barn 1- 6 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, arbetssökande 

eller är föräldralediga. Sofia förskolor har i genomsnitt 255 barn inskrivna under året. Vi har 

alltid fler barn inskrivna på vårterminen och färre på höstterminen. På hösten är barnen yngre 

och då är det bra att kunna ha färre barn i yngrebarnsgrupper. 

Analys från 2016. 

Vår sammanfattande analys och bedömning är att vi uppfyller de övergripande målen och 

enhetens åtaganden. Denna bedömning bygger på våra samlade utvärderingar utifrån 

arbetslagens uppföljningar (WKI, GUF) och pedagogisk dokumentation. Arbetslagens 

utvärdering utifrån GUF visade förra året att vi behövde fördjupa arbetet kring våra 

gemensamma demokratiska värderingar. Detta har bland annat skett genom att öka barnens 

delaktighet i arbetet i planen mot diskriminering och kränkande behandling och genom att 

närvarande och aktiva pedagoger uppmuntrar barnen att uttrycka sina tankar och känslor, 

förhandla, ta eget ansvar, reflektera över det de gör ökar deras agerande. Årets resultat på 

området demokratiska värderingar visar en progression. Utifrån GUF utvärderingen och 

förskoleundersökningens resultat dras analysen att vi behöver fortsätta arbeta för att involvera 

barnen mer systematiskt i uppföljningar och utvärderingar, bland annat genom att fördjupa 

arbetet med pedagogisk dokumentation. Vårt arbete med matematik, naturvetenskap, 

skapande och språk går framåt och vi fortsätter att nå bra och förbättrade resultat särskilt på 

områden språk och naturvetenskap. Vi fortsätter arbetet med normkritiska frågor och 

interkulturalitet genom att Sofia Förskolors representanter i stadsdelens genus- och 

normkritiska nätverk sprider kunskap och lyfter upp frågor om detta inom enheten. Ett av våra 

utvecklingsområden under året var att synliggöra barns lärande och utveckling för 

vårdnadshavarna, bl.a. genom pedagogisk dokumentation och vecko- eller månadsbrev, detta 

fortsätter vi med även 2017. Förskoleundersökningens resultat och vår bedömning visar en 

uppåtgående trend. På vårterminen har vi arbetat enligt stadens kemikalieplan "Vägledning 

för kemikaliesmart förskola" för att höja medvetenheten kring farliga kemikalier och avveckla 

skadligt material. Under vårterminen 2016 har samtliga förskolor uppnått nivå 1 och de flesta 

grupperna har gått en webbaserad utbildning. Vi kunde utföra vårt uppdrag inom den givna 

budgetramen och även införskaffa nya arbetskläder till tre av fyra förskolor. Vi har köpt in 

IPADs till alla avdelningar och köpt nya ljuddämpande bord till flera avdelningar detta 
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lyckades vi med inom föregående års budget. 

Vi ser att vår måluppfyllelse är bra och att vi har ökat inom många områden. Vi har lyckats 

anställa nya förskollärare så vi ligger nu på 47 % förskollärare. Vi ser att vår 

korttidssjukfrånvaro går åt rätt håll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Organisation och ledningsstruktur 

Antal medarbetare på Sofia förskolor i grundbemanning: 22 förskollärare, 25 barnskötare, vi 

har en  utbildad kock på varje förskola. På enheten har vi dessutom  6 barnskötare som arbetar 

som förstärkningsresurs. En förskolechef, en biträdande förskolechef och en administratör. Vi 

har två medarbetare som är tjänstlediga. 

Städning är utlagt på entreprenad. 

Förskolechef: Har det övergripande ansvaret för enheten. Leder och samordnar arbetet. Har 

det pedagogiska huvudansvaret, ansvarig för arbetsmiljö, personal och budget. 

Biträdande förskolechef: Ansvarar för att det systematiska kvalitetsarbetet utförs och 

utvecklas enligt gällande styrdokument. Ansvarar för uppföljningar och analyser utifrån 

Stockholmsstads kvalitetsindikator, avdelningarnas utvärderingar, samt följer upp arbetet med 

de framkomna utvecklingsområdena. Handleda och stödja arbetslag och/eller enskild 

pedagog. Ansvarar för uppdatering av förskolornas hemsidor, intranät och fungerar som ett 

stöd för pedagoger i datorhantering och kommunikation. Samordnare i VFU frågor. 

Samordnar arbetet med köksnätverk och ansvarar för Förskolans måltider. 

Arbetsplatsledare: En förskollärare på varje förskola som har ett övergripande 

samordningsansvar för arbetet på respektive förskola. Arbetsplatsledarna ingår i enhetens 

ledningsgrupp. 

Arbetslagsansvariga förskollärare: Ansvarar för att förskolans styrdokument, så som läroplan 

för förskola följs, att planering och uppföljning av avdelningens pedagogiska verksamhet 

genomförs, samt ansvarar för samverkan med vårdnadshavare. 

Administratör: Arbetar som administrativt stöd till förskolechefen och enheten. Ansvarar för 

kontering av fakturor, brandskydd och kvalitetskontroll av städningen. Följer upp arbetet med 

våra kockar, ansvarar för vikarieanskaffning, är tjänstekortadministratör och fungerar som ett 

stöd för alla pedagoger i datorhantering och kommunikation. 

Medarbetare: Har olika ansvarsområden. Det finns bl.a. personal som är kulturombud, 

läsombud, barnsäkerhetsombud, brandskyddskontrollanter, hälsoinspiratörer och miljöombud. 

Ombuden har ansvar för att, tillsammans med förskolechefen eller den ledare som ansvarar 

för uppgiften, utveckla verksamheten inom sina respektive områden. Organisationen bygger 

på att alla medarbetare tar ett stort personligt ansvar för den dagliga verksamheten och att alla 

ansvarsområden är tydligt fördelade mellan medarbetarna. 

Våra styrdokument  
Vår verksamhet utgår från Skollagen, Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10), FN:s 

barnkonvention, Stockholms Stads förskoleprogram, kommunfullmäktiges budget samt våra 

planer mot diskriminering och kränkande behandling. Våra åtaganden är även kopplade till 

Södermalms stadsdelsförvaltningsmål. Utöver detta förhåller vi oss till följande lagar och 

dokument: Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Offentlighets- och sekretesslagen, 

Skolverkets stödmaterial om uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan, m.m. 

Sofia förskolors värdegrund 
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På Sofia Förskolors utgår vi från att alla människors lika värde och att alla är viktiga för 

helheten, barn, vårdnadshavare och personal. Ansvar, delaktighet, respekt, tillit och solidaritet 

ska utgöra grundfundamentet i vår verksamhet. 

Genom att omsätta värdegrunden i mötet med brukare, kollegor och omvärlden vill vi visa att 

barn och vårdnadshavare står i centrum och att Sofia Förskolor har inarbetat ett professionellt 

förhållningssätt som bygger på Läroplanen för förskolan 98/10, samt våra andra styrdokument 

(FNs Barnkonvention, Diskrimineringslagen, Skollagen m.m.). 

Brukaren i centrum 

Alla människor, barn såväl som vuxna, är olika men har lika värde och är jämlika medlemmar 

i vårt samhälle. Vi ser olikheter som en tillgång och just därför arbetar vi aktivt med att skapa 

en likvärdig förskola, som utformar sin verksamhet utifrån barns och vårdnadshavarnas behov 

och förutsättningar. 

Barn 

Barnens intressen, behov och nyfikenhet är i centrum. Vi vuxna ska vara goda förebilder och 

bemöta barn med respekt, omtanke och glädje. Vi utgår ifrån att alla barn har en inneboende 

styrka och potential. Vår roll är att vara medforskande och engagerade pedagoger som utifrån 

barnets perspektiv  ger barnen stöd, tid och utmaningar för att utvecklas utifrån sina förmågor, 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattnining, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder och bristande 

tillgänglighet. I vår verksamhet ska barn få uppleva att de är värdefulla, att de är lyssnade på 

och respekterade, att de har inflytande över sin vardag. Barnens tankar och lärande följer vi 

upp med hjälp av pedagogisk dokumentation samt reflektioner och samtal i mindre och större 

grupper tillsammans med barnen. Miljö, material och pedagogiskt innehåll skall vara 

genomtänkt skapa nyfikenhet och utmaningar utifrån barns behov och intressen. Det är viktigt 

att den pedagogiska miljön möjliggör barns inflytande och att den väcker deras nyfikenhet 

och lust att lära. 

Vårdnadshavare 

Genom att agera professionellt och samverka med hemmet vill vi att vårdnadshavarna ska 

känna sig välkomna och delaktiga. Samverkan börjar med en föräldraaktiv inskolning och 

fortsätter med den dagliga kontakten, föräldraråd och andra mötesformer, informationsbrev, 

utvecklingssamtal och brukarundersökning. Vår pedagogiska dokumentation och 

uppföljningar synliggör barns utveckling, trivsel och lärande och ger förutsättningar för 

vårdnadshavarna inflytande. Samverkan präglas av ömsesidigt ansvar mellan vårdnadshavare 

och förskola. 

Medarbetare - utveckling genom delaktighet och ansvar  

En av de viktigaste förutsättningarna för en förskola av hög kvalité är medarbetare som är 

professionella, engagerade och kan omsätta läroplanens intentioner i ett öppet, positivt och 

lärande klimat. Medarbetarna på Sofia Förskolor har olika kompetenser och ses som den 

viktigaste resursen. De tar ett särskilt ansvar för olika uppgifter/områden. Ansvar, delaktighet, 

respekt, tillit och solidaritet är ledord som ska genomsyra även enhetens planering och 

organisation. Tydliga mål och ansvarsfördelning samt en struktur för reflektionsmöten, 

planeringstid, föräldrasamverkan, pedagogiska grupper stödjer delaktighet och 

ansvarstagande. 

Prioriteringar 2017 

Följande utvecklingsområden kommer från analys av våra resultat från 

förskoleundersökningen, medarbetarenkäten samt enhetens uppföljningar och utvärderingar 
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(bland annat GUF och Kvalitetsindikatorn). 

Förankra vår värdegrund. 

Skapa gemensam reflektionstid där även barnen kan delta. 

För våra vårdnadshavare: förbättra arbetet med hur vi synliggör barnens lärande och 

utveckling, hur det dokumenteras och följs upp. 

Barns inflytande. 

Arbetsplatsledarnas ansvarsområden och tid som de behöver för sitt uppdrag. 

Gemensama utvecklingsområden på stadsdelen. 

Kost och hälsa. 

Miljösmarta förskolor. 

Vår gemensamma pedagogiska plattform. Stadsdelens läsprojekt 

  

  

  

. 

  

Organisations- och ledningsstruktur 

KF:s inriktningsmål: 

1. Ett Stockholm som håller samman 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 100 % tas fram av 
nämnden 

År 

 

 

Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare) 41 % 41 % Tertial 

 

 

Andel förskollärare som genomgått kompetensutveckling inom 
genuspedagogik/normkritik 

4 % Öka År 

 Andel nöjda föräldrar 87 % 87 % År 

 Antal barn per grupp 16 16 Tertial 

 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) 4,9 4,9 Tertial 

 Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget 3,8 3,8 År 

 Svarsfrekvens på förskoleundersökningen 80 % 80 % År 
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Nämndmål: 

Barn är i goda pedagogiska miljöer både inom- och utomhus i förskolan 

Beskrivning 

Barnens utveckling och lärande sker i samspel med omgivningen. Barngruppens storlek och 

sammansättning varierar under dagen beroende av verksamhetens innehåll och aktivitet. 

Förskolans organisation säkerhetsställer en likvärdig förskola som är trygg, säker och håller 

en hög kvalitet. 

 

Den pedagogiska inom- och utomhusmiljön är utformad med utgångspunkt från läroplanens 

läroområden, erbjuder ett rikt och varierat material samt är estetiskt utformad. Barnens 

intressen och frågeställningar är synliga i miljön. Miljön är också genomtänkt ur ett genus- 

och likabehandlingsperspektiv och synliggör kulturella olikheter. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Personalens självvärdering av pedagogisk miljö och material enligt 
kvalitetsindikatorn 

3,8  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Arbetet inom förskolan sker med ett genus- och likabehandlingsperspektiv 2017-01-01 2017-12-31 

 Dagen organiseras så att omsorg och lärande bildar en helhet. 2017-01-01 2017-12-31 

 Förskolan gör kemikaliesmarta val vid inköp av pedagogiskt material. 2017-01-01 2017-12-31 

 Förskolan organiserar en tilltalande och tillgänglig pedagogisk miljö för alla 
barnen. 

2017-01-01 2017-12-31 

 Förskolans organisation formas för att säkerhetsställa en likvärdig förskola 
som är trygg, säker och håller en hög kvalitet. 

2017-01-01 2017-12-31 

 Organisera och strukturera så att förskolan använder inom- och 
utomhusmiljöerna för lärande på ett mer flexibelt vis. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Sofia förskolors pedagogiska miljöer stödjer barnens lärande. 

Förväntat resultat 

91 % av vårdnadshavarna tycker att den pedagogiska miljön på förskolan uppmuntrar till 

utveckling och lärande. 

Förskolans pedagogiska miljö och material är på nivå 3,8 på en femgradig skala (Stockholm 

stads kvalitetsindikator). 

Arbetssätt 

Vi ser miljön både inom- och utomhus som ett pedagogiskt redskap som stimulerar samspel 

och lek mellan barn, inspirerar barn att söka och skapa kunskap och uppmuntrar barns 

självständighet. Tillsammans med barnen reflekterar och samtalar vi kring lärandeprocesser 

och använder oss av pedagogisk dokumentation för att utveckla en miljö som stödjer 

pågående projekt/temaarbeten. Detta är ett pedagogiskt verktyg som är grunden till att 

synliggöra och att vi upptäcker hur miljön och materialet behöver förändras och utvecklas för 
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att nå våra mål. Miljö och material är föränderliga och motsvarar de behov och intressen som 

finns i barngruppen. Genom dokumentation av miljöer vid olika tidspunkter, visar vi på hur 

en utveckling i barnens lärandemiljöer sker.  

Vi utformar en tydlig miljö med inspirerande och varierat material där olika aktiviteter har sin 

givna plats och där barnen lockas till ett lustfyllt lärande. Variation och många 

"handlingsmöjligheter" ökar barns inflytande. Barnen är delaktiga i planering och utformning 

av den pedagogiska miljön genom att pedagogerna samtalar med barnen om miljö och samlar 

observationer, reflektioner som är grunden till ett systematiskt kvalitetsarbete om hur barn 

använder olika rum och material. 

OneNote introduceras i enheten som ett digitalt verktyg vilket gör att vi kan följa upp 

pedagogisk dokumentation och ha det pedagogiska året i fokus. OneNote ökar också 

möjligheten till insyn och kollegial reflektion, vilket i sin tur kopplar våra erfarenheter och 

metoder mer till styrdokument och aktuell forskning som gynnar barnens lärande och 

utveckling. 

 

. 

Resursanvändning 

Medarbetarna  

Förskolans viktigaste resurs är medarbetarna, som samarbetar med varandra och som utifrån 

sin utbildning tar ansvar för olika frågor. De samverkar med vårdnadshavare, andra förskolor, 

stadsdelsförvaltningen, externa aktörer och deltar i olika pedagogiska grupper/nätverk, vilket 

bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet.  

Barn 

Barn inspirerar och lär av varandra. Genom att skapa miljöer där barnen kan mötas, utforska 

och kommunicera tar vi tillvara deras kunskap och erfarenhet och skapar en bra plattform för 

lärande. 

Vårdnadshavarna 

Vårdnadshavarnas synpunkter och åsikter diskuteras i den dagliga dialogen mellan förskola 

och hem och  på våra föräldramöten. Vi har även föräldraråd som är två gånger per termin.   

Lokaler och miljö 

Den pedagogiska miljön förändras kontinuerligt utifrån barnens behov och förskolans 

pedagogiska verksamhet. Genom att se hela förskolan som en hemvist – ett arbetslag utnyttjar 

vi alla resurser (personal/lokaler) så effektivt som möjligt. 

Organisation/IKT  

Förskolan har tydliga mål, rutiner och ansvarsfördelning samt en struktur för 

reflektionsmöten, planeringstid, föräldrasamverkan och pedagogiska grupper.   

Vi använder IKT (informations- och kommunikationsteknologi)för att kommunicera och 

sprida kunskap och idéer inom enheten. På intranätet har Sofia Förskolor olika mappar där vi 

sparar gemensamma dokument och inspirationsmaterial som alla kan ta del av.    

Det finns gemensamma uppföljningsunderlag som säkerställer en jämn kvalitet och sparar tid 

genom att arbetssättet blir tydligt för alla medarbetare. 

Andra resurser: 

- närmiljön, som används i det pedagogiska arbetet med barnen 

- stadens kulturutbud 
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- samarbetet med lärosäten kring den verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstudenter  

- samarbetet med gymnasieskolor kring praktiken för barnskötarelever 

Uppföljning 

Uppföljningar görs på fyra nivåer: i barngruppen, på avdelningen, på förskolan och på 

enheten. Barn, pedagoger och vårdnadshavare är delaktiga i uppföljningar. 

I våra uppföljningar och utvärderingar använder vi följande verktyg/modeller: 

-Sofia förskolors årsplanering 

-Pedagogisk dokumentation utgör underlaget till våra uppföljningar och utvärderingar och 

används varje vecka i våra reflektioner med barn och pedagoger emellan.  

-Vi följer upp utvecklingen utifrån våra pedagogiska dokumentationer, som sker varje vecka 

på pedagogernas reflektionstid.   

-Utvecklingssamtal med vårdnadshavare som enligt skollagen ska ske en gång per år. 

-Stockholms stads kvalitetsindikator. Medarbetarna gör en självvärdering utifrån Stockholm 

stads kvalitetsindikator två gånger per år i maj och november. Denna är indelat i olika 

målområden kopplade till Läroplanen och visar vilka förutsättningar som skapats för barnens 

utveckling och lärande.  

-Stockholm stads årliga förskoleundersökning redovisar vårdnadshavarnas synpunkter och 

åsikter en gång per år. Resultaten följs upp i arbetslagen, på enheten och på föräldramöte/råd. 

Utifrån resultaten kommer vi överens om vilka områden vi ska arbeta med förskolevis och 

enhetsvis inför nästkommande år. 

Resultaten beskrivs i tertialrapporterna och i enhetens verksamhetsberättelse. 

Utveckling 

Utifrån analys av resultaten kommer vi att fokusera på följande område i vårt 

utvecklingsarbete kring pedagogisk miljö: 

-Fortsätta förändra det påbörjade arbetet med att tydliggöra miljön och material både inomhus 

och utomhus för att den ska ge barnen möjligheter till upptäckter och lärande och stödja tema- 

och projektarbeten. 

-Fortsätta utveckla miljö och material ur ett normkritiskt och interkulturellt perspektiv.  

- implementera Södermalms Pedagogiska deklaration i alla grupper. 

Nämndmål: 

Barnen leker, lär och utvecklas i förskolan 

Beskrivning 

Förskolans pedagogiska miljöer ger barnen förutsättningar att utvecklas i goda lek- och 

lärandemiljöer. Miljöerna i förskolan är väl genomtänkta både inom- och utomhus och ger 

barnen möjlighet till förståelse för matematik, naturvetenskap och språk. IKT (informations- 

och kommunikationsteknik) är ett av redskapen för detta. 

 

Den pedagogiska dokumentationen synliggör barnens frågor, förändrade lärande och ligger 

till grund för fortsatt uppföljning, utvärdering och utveckling. Förskolans arbete utgår från ett 

medvetet genus- och likabehandlingsperspektiv och ett interkulturellt förhållningssätt. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 
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 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel förskolor som använder pedagogisk dokumentation för att 
synliggöra barnens lärande. 

90 %  År 

 Andel nöjda vårdnadshavare avseende utveckling och lärande (FU) 82 %  År 

 Personalens självvärdering av "barns språkliga och kommunikativa 
utveckling" enligt kvalitetsindikatorn 

4  År 

 Personalens självvärdering under området "barns matematiska 
utveckling" enligt kvalitetsindikatorn 

3,8  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Barn och vårdnadshavare  medverkar i framtagandet av lika 
behandlingsplanen 

2017-01-01 2017-12-31 

 Förskolorna arbetar med pedagogisk dokumentation i digital form. 2017-01-01 2017-12-31 

 Implementering av den  pedagogisk deklaration på förskolorna. 2017-01-01 2017-12-31 

 Södermalms förskolor ska arbeta för att hitta former för att arbeta för en 
vetenskaplig förankring och beprövad erfarenhet 

2016-01-01 2017-12-31 

 Utbildning sker förskolevis gällande kränkande behandling  i syfte att säkra 
processen. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Barnen på Sofia förskolor visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek 

och lärande 

Förväntat resultat 

92 % av vårdnadshavarna är nöjda avseende barnens utveckling och lärande. 

Personalens självvärdering ligger på nivå 3,8 på en fem gradig skala (Stockholm stads 

kvalitetsindikator) när det gäller förmågan att stödja barns lärande och utveckling, och på 

barns språkliga och kommunikativa utveckling på 4,0. 

Arbetssätt 

Genom att vara närvarande och medforskande i leken och i olika situationer stöder 

pedagogerna barnens sociala samspel och lärande processer. Att arbeta med ett digitalt 

projektinriktat arbetssätt och dela in barnen i mindre grupper som utgår från barnens intressen 

får barnen stort utrymme i att utveckla sina tankar och idéer, sin fantasi och kreativitet, samt 

ta tillvara varandras kompetenser. Detta gestaltas i sin tur i skapande, lek, konstruktion m.m. 

För att synliggöra barns lärande arbetar vi med pedagogisk dokumentation. Detta gör att vi 

upptäcker hur miljön och materialet behöver förändras och berikas utifrån barnens lärande. Vi 

arbetar med pedagogiska dokumentationer och följer upp utvecklingen som sker i barnens 

miljöer. Det innebär att pedagogerna följer upp förändringar i miljö och material genom att ta 

bilder vid olika tidspunkter, som visar en utveckling kopplat till förväntat resultat.  

Vi stimulerar barnens intressen och kunskapsutvecklande genom att dra nytta av alla 

vardagssituationer. Leken, utforskandet och lärandet går hand i hand. Barn lär i lek och leker 

sitt lärande. Pedagogerna fångar och skapar situationer där barn får reflektera över sitt lärande 

och samtala om demokratiska värderingar, känslor, likheter och olikheter. Pedagogerna 

samtalar med ett rikt språk och benämner saker vid sitt rätta namn. Barnen ges möjlighet att 
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berätta, förklara, beskriva och kommunicera på olika sätt. I projektarbeten får barnen 

möjlighet att träffa barn från andra grupper för utmanande och planerade aktiviteter.  

Kultur i förskolan omfattar kultur för, med och av barn. Sofia Förskolor ger barnen tillgång 

till professionella upplevelser (bland annat ett teaterbesök per termin, biblioteksbesök, m.m.) 

samt möjligheter till eget skapande. 

Vi utvecklar ständigt våra ateljéer och skapande hörnor, med material som ska stimulera barns 

kreativitet och fantasi. Barn reflekterar och samtalar om varandras skapande, om konst och 

kultur och utvecklar på så sätt sin förmåga att tolka och förstå bilder, texter och symboler. 

OneNote introduceras i enheten som ett digitalt verktyg vilket gör att vi kan följa upp 

pedagogisk dokumentation och ha det pedagogiska året i fokus. OneNote ökar också 

möjligheten till insyn och kollegial reflektion, vilket i sin tur kopplar våra erfarenheter och 

metoder mer till styrdokument och aktuell forskning som gynnar barnens lärande och 

utveckling. 

Resursanvändning 

Medarbetarna  

Förskolans viktigaste resurs är medarbetarna, som samarbetar med varandra och som utifrån 

sin utbildning tar ansvar för olika frågor. De samverkar med vårdnadshavare, andra förskolor, 

stadsdelsförvaltningen, externa aktörer och deltar i olika pedagogiska grupper/nätverk, vilket 

bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet.  

Barngruppen 

Barn inspirerar och lär av varandra. Genom att skapa miljöer där barnen kan mötas, utforska 

och kommunicera tar vi tillvara deras kunskap och erfarenhet och skapar en bra plattform för 

lärande. 

Vårdnadshavarna 

Vårdnadshavarnas synpunkter och åsikter diskuteras i den dagliga dialogen mellan förskola 

och hem och på våra föräldramöten. Vi har även föräldraråd som är två gånger per termin.   

Lokaler och miljö 

Den pedagogiska miljön förändras kontinuerligt utifrån barnens behov och förskolans 

pedagogiska verksamhet. Genom att se hela förskolan som en hemvist – ett arbetslag utnyttjar 

vi alla resurser (personal/lokaler) så effektivt som möjligt. 

Organisation/IKT  

Förskolan har tydliga mål, rutiner och ansvarsfördelning samt en struktur för 

reflektionsmöten, planeringstid, föräldrasamverkan och pedagogiska grupper.   

Vi använder IKT (informations- och kommunikationsteknologi)för att kommunicera och 

sprida kunskap och idéer inom enheten. På intranätet har Sofia Förskolor olika mappar där vi 

sparar gemensamma dokument och inspirationsmaterial som alla kan ta del av.    

Det finns gemensamma uppföljningsunderlag som säkerställer en jämn kvalitet och sparar tid 

genom att arbetssättet blir tydligt för alla medarbetare. 

Andra resurser: 

- närmiljön, som används i det pedagogiska arbetet med barnen 

- stadens kulturutbud 

- samarbetet med lärosäten kring den verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstudenter  

- samarbetet med gymnasieskolor kring praktiken för barnskötarelever 
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Uppföljning 

Uppföljningar görs på fyra nivåer: i barngruppen, på avdelningen, på förskolan och på 

enheten. Barn, pedagoger och vårdnadshavare är delaktiga i uppföljningar. 

I våra uppföljningar och utvärderingar använder vi följande verktyg/modeller: 

-Sofia förskolors årsplanering 

-Pedagogisk dokumentation: utgör underlaget till våra uppföljningar och utvärderingar och 

används varje vecka i våra reflektioner med barn och pedagoger emellan.  

-Vi följer upp utvecklingen utifrån våra pedagogiska dokumentationer, som sker varje vecka 

på pedagogernas reflektionstid.   

-Utvecklingssamtal för vårdnadshavare som enligt skollagen ska ske en gång per år. 

-Stockholms stads kvalitetsindikator. Medarbetarna gör en självvärdering utifrån Stockholm 

stads kvalitetsindikator två gånger per år i maj och november. Denna är indelat i olika 

målområden kopplade till Läroplanen och visar vilka förutsättningar som skapats för barnens 

utveckling och lärande.  

-Stockholm stads årliga förskole undersökning redovisar vårdnadshavarnas synpunkter och 

åsikter en gång per år. Resultaten följs upp i arbetslagen, på enheten och på föräldramöte/råd. 

Utifrån resultaten kommer vi överens om vilka områden vi ska arbeta med förskolevis och 

enhetsvis inför nästkommande år. 

Resultaten beskrivs i tertialrapporterna och i enhetens verksamhetsberättelse. 

Utveckling 

Utifrån analys av resultaten kommer vi att fokusera på följande område i vårt 

utvecklingsarbete kring utveckling, lek och lärande: 

Vi behöver utveckla våra pedagogiska miljöer för att stimulera barns utforskande och 

kreativitet. 

Vi fortsätter att utveckla arbetet med musik, bild, sång, dans och drama för att barn ska kunna 

utveckla sin kreativitet och kommunikationsförmåga genom estetiska lärprocesser. 

Vi fortsätter att implementera IKT, informations och kommunikationsteknologi i 

verksamheten då detta underlättar arbetet med pedagogisk dokumentation, kommunikation 

och information.  

Utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation för att synliggöra för vårdnadshavarna hur vi 

arbetar med barns lärande och hur det dokumenteras och följs upp. 

Nämndmål: 

Barns livschanser är jämlika 

Beskrivning 

Verksamheterna värnar om barnets rättigheter och bidrar till att skapa uppväxtvillkor som ger 

alla barn lika goda möjligheter oavsett bakgrund. Varje förskoleenhet har ett barnombud som 

samarbetar med Ersta Vändpunkt när vårdnadshavare har missbruksproblematik. 

 

Familjer som söker ekonomiskt bistånd får rätt insats för att uppnå egen försörjning. Föräldrar 

till barn i åldrarna 3–12 år erbjuds ABC-föräldrastöd. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Föräldrar ska ges möjlighet att delta i ABC-utbildning 2016-01-01 2017-12-31 
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Enhetsmål: 

Sofia förskolor ger alla barn lika möjligheter oavsett bakgrund 

Förväntat resultat 

Att 96 % av vårdnadshavarna upplever att på förskolan ges lika möjlighet att utvecklas 

oberoende av kön, etniskt tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. 

Arbetssätt 

Verksamheten på Sofia förskolor präglas av ett inkluderande förhållningssätt och att alla har 

lika rätt oavsett bakgrund. Genom att såväl pedagoger sinsemellan och tillsammans med barn 

och vårdnadshavare kontinuerligt samtalar och reflekterar kring likheter och olikheter och ser 

dem som en tillgång så uppmärksammar vi demokratiska rättigheter för alla, såväl barn, 

vårdnadshavare och medarbetare. På våra veckoreflektioner, arbetsplatsträffar och genom att 

aktivt ha vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling som ett levande dokument så 

inkluderar vi alla genom ett demokratiskt förhållningssätt, allas lika värde. Barnen ges 

möjligheter och tillfällen till att mötas både planerat och spontant och i dialog med varandra, 

barn- pedagog, barn-barn, på så sätt levandegör vi de demokratiska principer, rättigheter och 

skyldigheter som gäller för samhället i övrigt. Vi anpassar verksamheten efter de barn och 

barngrupper och familjer som vi har på förskolan så att det är inkluderande, utvecklande, 

lärorikt, utmanande, tryggt och roligt för alla barn på förskolan. 

Resursanvändning 

Medarbetarna  

Förskolans viktigaste resurs är medarbetarna, som samarbetar med varandra och som utifrån 

sin utbildning tar ansvar för olika frågor. De samverkar med vårdnadshavare, andra förskolor, 

stadsdelsförvaltningen, externa aktörer och deltar i olika pedagogiska grupper/nätverk, vilket 

bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet.  

Barngruppen 

Barn inspirerar och lär av varandra. Genom att skapa miljöer där barnen kan mötas, utforska 

och kommunicera tar vi tillvara deras kunskap och erfarenhet och skapar en bra plattform för 

lärande. 

Vårdnadshavarna 

Vårdnadshavarnas synpunkter och åsikter diskuteras i den dagliga dialogen mellan förskola 

och hem och  på våra föräldramöten. Vi har även föräldraråd som är två gånger per termin.   

Lokaler och miljö 

Den pedagogiska miljön förändras kontinuerligt utifrån barnens behov och förskolans 

pedagogiska verksamhet. Genom att se hela förskolan som en hemvist – ett arbetslag utnyttjar 

vi alla resurser (personal/lokaler) så effektivt som möjligt. 

Organisation/IKT  

Förskolan har tydliga mål, rutiner och ansvarsfördelning samt en struktur för 

reflektionsmöten, planeringstid, föräldrasamverkan och pedagogiska grupper.   

Vi använder IKT (informations- och kommunikationsteknologi)för att kommunicera och 

sprida kunskap och idéer inom enheten. På intranätet har Sofia Förskolor olika mappar där vi 

sparar gemensamma dokument och inspirationsmaterial som alla kan ta del av.    

Det finns gemensamma uppföljningsunderlag som säkerställer en jämn kvalitet och sparar tid 
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genom att arbetssättet blir tydligt för alla medarbetare. 

Andra resurser: 

- närmiljön, som används i det pedagogiska arbetet med barnen 

- stadens kulturutbud 

- samarbetet med lärosäten kring den verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstudenter  

- samarbetet med gymnasieskolor kring praktiken för barnskötarelever 

Uppföljning 

Uppföljningar görs på fyra nivåer: i barngruppen, på avdelningen, på förskolan och på 

enheten. Barn, pedagoger och vårdnadshavare är delaktiga i uppföljningar. 

I våra uppföljningar och utvärderingar använder vi följande verktyg/modeller: 

-Sofia förskolors årsplanering 

-Pedagogisk dokumentation: utgör underlaget till våra uppföljningar och utvärderingar och 

används varje vecka i våra reflektioner med barn och pedagoger emellan.  

-Vi följer upp utvecklingen utifrån våra pedagogiska dokumentationer, som sker varje vecka 

på pedagogernas reflektionstid.   

-Föräldrasamtal som enligt skollagen ska ske minst en gång per år. 

-Stockholms stads kvalitetsindikator. Medarbetarna gör en självvärdering utifrån Stockholm 

stads kvalitetsindikator två gånger per år i maj och november. Denna är indelat i olika 

målområden kopplade till Läroplanen och visar vilka förutsättningar som skapats för barnens 

utveckling och lärande.  

-Stockholm stads årliga förskole undersökning redovisar vårdnadshavarnas synpunkter och 

åsikter en gång per år. Resultaten följs upp i arbetslagen, på enheten och på föräldramöte/råd. 

Utifrån resultaten kommer vi överens om vilka områden vi ska arbeta med förskolevis och 

enhetsvis inför nästkommande år. 

Resultaten beskrivs i tertialrapporterna och i enhetens verksamhetsberättelse.  

 

Förskolans likabehandlingsplan och förskole undersökningen 

Utveckling 

Fler reflektionsamtal med barnen. Låta barnen göra jämförelser och  komma fram till nya 

slutsatser. 

Nämndmål: 

Vårdnadshavare och förskolans samverkan är god 

Beskrivning 

Vårdnadshavarna blir bemötta på ett respektfullt sätt och ges möjlighet att vara delaktiga och 

ges inflytande i verksamheten. Minst en gång per termin erbjuds utvecklingssamtal.  

 

Förskolan kommunicerar med vårdnadshavarna muntligt och informerar skriftligt om 

förskolans mål och arbetssätt. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel vårdnadshavare som fått information om förskolans mål och 
arbetssätt. 

86 %  År 
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 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel vårdnadshavare som känner sig välkomna att ställa frågor och 
synpunkter på verksamheten. 

84 %  År 

 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Förskolorna informerar vårdnadshavarna om mål och arbetssätt via bland 
annat informationsbrev. 

2017-01-01 2017-12-31 

 Vårdnadshavarna görs delaktiga i utformningen av förskolans lika 
behandlingsplan. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Vårdnadshavare och förskola samverkar för barnets bästa 

Förväntat resultat 

95 % av vårdnadshavare anser att förskola och hem samverkar för barnets bästa. 

98%av vårdnadshavarna upplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt 

sätt. 

 

Utvecklingssamtal genomförs en gång per år. 

Arbetssätt 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande, erbjuda barnen trygg omsorg och vara 

ett komplement till hemmet. På förskolan ger vi barnen goda förutsättningar för utveckling 

och lärande genom de olika lärande miljöerna och aktiviteter. För att barn och vårdnadshavare 

ska känna sig trygga och få förtroende för förskolan arbetar vi bl.a. med föräldraaktiv 

inskolning som innebär att barnen skolas in direkt i verksamheten med sina vårdnadshavare, 

som är delaktiga i barnens hela dag och har möjlighet att få insyn i vår verksamhet. 

Inskolningen följs av ett uppföljningssamtal med varje familj enskilt eller i grupp.  

Kommunikation med vårdnadshavare sker muntligt och skriftligt: 

-vid lämning och hämtning  

- via brev eller mail. 

- anslagstavlan/bildspel om det som hänt under veckan 

- webbsidan 

- utvecklingssamtal 

- föräldraråd 

- föräldramöten 

- andra sammankomster: Midsommarfirande, vernissage som presenterar terminens arbete 

mm. 

Personalen erbjuder vårdnadshavarna ett utvecklingssamtal per år. Vid önskemål och behov 

kan fler samtal erbjudas. Förskolan bjuder vårdnadshavare till uppföljningssamtal efter 

inskolning. Föräldrainformation finns på varje grupps föräldraanslagstavlor t.ex. enhetens 

styrdokument. Varje grupp delar ut eller skickar via mail sin arbetsplan till vårdnadshavarna 

på hösten. Arbetsplanen gås sedan igenom på föräldramötet och föräldrarna har då möjlighet 

att komma med frågor och synpunkter som pedagogerna ger återkoppling på. Planen mot 

diskriminering och kränkande behandling diskuteras med vårdnadshavarna på våren. 
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Vi har föräldraråd med representanter från alla Sofia förskolor två gånger per termin, då 

vårdnadshavarna får möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter och diskutera viktiga 

dokument. Till exempel följs föreskoleundersökningens resultat upp både i föräldrarådet och i 

varje grupp. 

Barnens vardag på förskolan dokumenteras och synliggörs av pedagoger och barn genom text, 

bilder och utställningar. 

Resursanvändning 

Medarbetarna 

Förskolans viktigaste resurs är medarbetarna, som samarbetar med varandra och som utifrån 

sin utbildning tar ansvar för olika frågor. De samverkar med vårdnadshavare, andra förskolor, 

stadsdelsförvaltningen, externa aktörer och deltar i olika pedagogiska grupper/nätverk, vilket 

bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet. 

Barngruppen 

Barnen berättar hem om sina upplevelser och sitt lärande. 

Vårdnadshavarna 

Vårdnadshavarnas synpunkter och åsikter diskuteras i den dagliga dialogen mellan förskola 

och hem, på föräldramöten och i föräldrarådet, som vi erbjuder fyra gånger per år. 

Organisation/IKT 

Förskolan har tydliga mål, rutiner och ansvarsfördelning samt en struktur för 

reflektionsmöten, planeringstid, föräldrasamverkan och pedagogiska grupper.   

Vi använder IKT (informations- och kommunikationsteknologi) för att kommunicera och 

sprida kunskap och idéer inom enheten. På intranätet har Sofia Förskolor olika mappar där vi 

sparar gemensamma dokument och inspirationsmaterial som alla kan ta del av. Vi har 

gemensamma uppföljningsunderlag som säkerställer en jämn kvalitet och sparar tid genom att 

arbetssättet blir tydligt för alla medarbetare. 

Uppföljning 

Uppföljningar görs på fyra nivåer: i barngruppen, på avdelningen, på förskolan och på 

enheten. Barn, pedagoger och vårdnadshavare är delaktiga i uppföljningar. 

I våra uppföljningar och utvärderingar använder vi följande verktyg/modeller: 

-Sofia förskolors årsplanering 

-Pedagogisk dokumentation: utgör underlaget till våra uppföljningar och utvärderingar och 

används varje vecka i våra reflektioner med barn och pedagoger emellan.  

-Vi följer upp utvecklingen utifrån våra pedagogiska dokumentationer, som sker varje vecka 

på pedagogernas reflektionstid.   

-Föräldrasamtal som enligt skollagen ska ske minst en gång per år. 

-Stockholms stads kvalitetsindikator. Medarbetarna gör en självvärdering utifrån Stockholm 

stads kvalitetsindikator två gånger per år i maj och november. Denna är indelat i olika 

målområden kopplade till Läroplanen och visar vilka förutsättningar som skapats för barnens 

utveckling och lärande.  

-Stockholm stads årliga förskole undersökning redovisar vårdnadshavarnas synpunkter och 

åsikter en gång per år. Resultaten följs upp i arbetslagen, på enheten och på föräldramöte/råd. 

Utifrån resultaten kommer vi överens om vilka områden vi ska arbeta med förskolevis och 

enhetsvis inför nästkommande år. 

Resultaten beskrivs i tertialrapporterna och i enhetens verksamhetsberättelse. 
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Utveckling 

Utifrån analys av resultaten kommer vi att fokusera på följande område i vårt 

utvecklingsarbete kring samverkan med hemmet: 

- Vi fortsätter utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation för att synliggöra barns 

utveckling och lärande för alla vårdnadshavare.  

- Vi fortsätter att implementera IKT, informations och kommunikationsteknologi, i 

verksamheten då detta underlättar arbetet med pedagogisk dokumentation, kommunikation 

och information. Under höstterminen kommer vi att börja arbeta med skolplattformen. 

- Vi behöver se över vår inskolningspolicy och uppdatera våra webbsidor. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för 

alla 

Nämndmål: 

Flickor och pojkars fritidsaktiviteter är meningsfulla 

Beskrivning 

Parkleken är en öppen verksamhet för alla åldrar. Verksamheten är trygghetsskapande och 

främjar samverkan och gemenskap mellan olika grupper. Verksamheten i parklekarna arbetar 

för att engagera barn och ungdomsverksamhet som vill bedriva kompletterande aktivitet i 

parklekens lokaler eller utemiljö. Den öppna förskolan erbjuder en pedagogisk 

gruppverksamhet och gemenskap till både barn och vårdnadshavare. 

 

Fritidsverksamheten är öppen och attraktiv för alla oavsett kön och förutsättningar. 

Fritidsgårdarna och träffpunkterna har ett varierat utbud av aktiviteter. Verksamheten skapar 

förutsättningar för ungdomars val av en positiv livsstil och främjar demokratisk träning. 

Fritidsgårdarna utvecklas för att få en jämnare könsfördelning, öka medarbetarnas 

genusmedvetenhet och normkritiska tänkande. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Information om parklek och öppen förskola på boende för nyanlända 
familjer med permanent uppehållstillstånd. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

På Öppna förskolan i Sofia förskolors enhet ska barnen och vårdnadshavare mötas 

av en trygg och lärorik pedagogisk miljö 

Förväntat resultat 

Antal besökare ökar med 5 %  

Antal nöjda föräldrar är 98 % av de som besökt och fyllt i utvärderings blankett. 

Arbetssätt 

Genom att vårdnadshavare och barn möts av en öppen och lärorik pedagogisk miljö kan en 

pedagogisk gruppverksamhet med gemenskap för både barn och vårdnadshavare ske 
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Resursanvändning 

Lokalen  

Pedagogen 

Vårdnadshavarna  

Barnen 

Uppföljning 

Medarbetarna  

Öppna förskolans viktigaste resurs är medarbetaren, Hen samverkar med vårdnadshavare, 

andra öppna förskolor, stadsdelsförvaltningen, externa aktörer och deltar i olika pedagogiska 

grupper/nätverk, vilket bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet.  

Barngruppen 

Barn inspirerar och lär av varandra. Genom att skapa miljöer där barnen kan mötas, utforska 

och kommunicera tar vi tillvara deras kunskap och erfarenhet och skapar en bra plattform för 

lärande. 

Vårdnadshavarna 

Vårdnadshavarnas synpunkter och åsikter diskuteras under besöken.  

Den pedagogiska miljön förändras kontinuerligt utifrån barnens behov och öppna förskolans 

pedagogiska verksamhet.  

Andra resurser: 

- samarbetet med lärosäten kring den verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstudenter  

- samarbetet med gymnasieskolor kring praktiken för barnskötarelever  

- enkät till de besökande vårdnadshavarna 

- närvarostatistik på antal besökare 

Utveckling 

Öka samarbetet med förskolorna i enheten 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande 

Nämndmål: 

Kvinnor och män, flickor och pojkars kulturaktiviteter i verksamheterna är 

meningsfulla 

Beskrivning 

Invånare har lika möjligheter att ta del av verksamheternas kulturutbud oberoende av 

funktionsförmåga. Barn och unga i förskolan, den öppna fritidsverksamheten och på 

fritidsgårdarna har möjlighet att ta del av ett professionellt kulturliv. År 2017 

uppmärksammas Per Anders Fogelströms år genom aktiviteter i verksamheterna. 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Personalens bedömning av ”Skapande verksamhet och olika 
uttrycksformer” (kvalitetsindikatorn) 

3,7  År 
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 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Barnen i förskolan ska erbjudas minst en professionell kulturupplevelse per 
termin. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Sofia förskolor erbjuder ett varierat kulturutbud. 

Förväntat resultat 

80 % av vårdnadshavarna upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta 

olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. 

Förskolorna ligger på nivå 3,8 på en fem gradig skala (Stockholm stads kvalitetindikator) när 

det gäller skapande verksamhet. 

Arbetssätt 

Pedagogisk dokumentation och observationer av det enskilda barnet och barngruppen och 

med en föränderlig kreativ miljö och lockande material som berikar barnens egna estiska 

läroprocesser ger vi alla barn i Sofia förskolor möjligheter till att uttrycka sig på olika sätt. 

Genom reflektioner och uppföljning så uppmärksammas vad som sker i barngruppen och vad 

som behöver tillföras till exempel genom material och miljöer så att vi når våra åtagande för 

läroplanen och för det enskilda barnets utveckling och lärande. Varje vecka sker reflektion i 

de olika arbetslagen och på så sätt kan vi utveckla och tillföra artefakter som behövs för att 

kunna ge barnen fler möjligheter att uttrycka sig varierat och ta tillvara olika kulturuttryck 

som sker i barngruppen. Vi reflekterar över det insamlade dokumentationsunderlaget som 

ligger till grund för reflektioner och utveckling av lärande situationer tillsammans med barnen 

och i arbetslaget. Genom att vara närvarande och medforskande i leken och i olika situationer 

stödjer pedagogerna barnens sociala samspel och lärandeprocesser. Genom ett projektinriktat 

arbetssätt och dela in barnen i mindre grupper där pedagogerna utgår från barnens intressen 

får barnen stort utrymme i att utveckla sina tankar och idéer, sin fantasi och kreativitet samt ta 

tillvara varandras kompetenser. Detta gestaltas i sin tur av i skapande, lek, konstruktion med 

mera. Kultur i förskolan omfattar kultur för, med och av barnen, vi utgår från Stockholm stads 

riktlinjer det vill säga barnkulturplan,- Kultur i ögonhöjd, för att belysa och levandegöra 

vikten av det enskilda barnets och barngruppens eget kulturskapande. Vi utvecklar ständigt 

våra ateljéer och skapande miljöer med material som ska stimulera barns kreativitet och 

fantasi för att barnen ska kunna ges möjligheter till att ha olika uttrycksmedel för estetiska 

lärprocesser och till eget skapande. Tillsammans med barnen reflekterar och samtalar vi om 

varandras skapande, om konst och kultur och barnen utvecklar på så sätt sin förmåga att tolka 

och förstå bilder, texter och symboler. Sofia förskolor ger barnen tillgång till professionella 

upplevelser som bland annat biblioteksbesök och ett museum eller teaterbesök per termin. 

Resursanvändning 

Medarbetarna  

Förskolans viktigaste resurs är medarbetarna, som samarbetar med varandra och som utifrån 

sin utbildning tar ansvar för olika frågor. De samverkar med vårdnadshavare, andra förskolor, 

stadsdelsförvaltningen, externa aktörer och deltar i olika pedagogiska grupper/nätverk, vilket 

bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet.  
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Barngruppen 

Barn inspirerar och lär av varandra. Genom att skapa miljöer där barnen kan mötas, utforska 

och kommunicera tar vi tillvara deras kunskap och erfarenhet och skapar en bra plattform för 

lärande. 

Vårdnadshavarna 

Vårdnadshavarnas synpunkter och åsikter diskuteras i den dagliga dialogen mellan förskola 

och hem och  på våra föräldramöten. Vi har även föräldraråd som är två gånger per termin.   

Lokaler och miljö 

Den pedagogiska miljön förändras kontinuerligt utifrån barnens behov och förskolans 

pedagogiska verksamhet. Genom att se hela förskolan som en hemvist – ett arbetslag utnyttjar 

vi alla resurser (personal/lokaler) så effektivt som möjligt. 

Organisation/IKT  

Förskolan har tydliga mål, rutiner och ansvarsfördelning samt en struktur för 

reflektionsmöten, planeringstid, föräldrasamverkan och pedagogiska grupper.   

Vi använder IKT (informations- och kommunikationsteknologi)för att kommunicera och 

sprida kunskap och idéer inom enheten. På intranätet har Sofia Förskolor olika mappar där vi 

sparar gemensamma dokument och inspirationsmaterial som alla kan ta del av.    

Det finns gemensamma uppföljningsunderlag som säkerställer en jämn kvalitet och sparar tid 

genom att arbetssättet blir tydligt för alla medarbetare. 

Andra resurser: 

- närmiljön, som används i det pedagogiska arbetet med barnen 

- stadens kulturutbud 

- samarbetet med lärosäten kring den verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstudenter  

- samarbetet med gymnasieskolor kring praktiken för barnskötarelever  

 

Externa kulturutbud som vår närmiljö, bibliotek, teater och museum. 

Uppföljning 

Uppföljningar görs på fyra nivåer: i barngruppen, på avdelningen, på förskolan och på 

enheten. Barn, pedagoger och vårdnadshavare är delaktiga i uppföljningar. 

I våra uppföljningar och utvärderingar använder vi följande verktyg/modeller: 

-Sofia förskolors årsplanering 

-Pedagogisk dokumentation: utgör underlaget till våra uppföljningar och utvärderingar och 

används varje vecka i våra reflektioner med barn och pedagoger emellan.  

-Vi följer upp utvecklingen utifrån våra pedagogiska dokumentationer, som sker varje vecka 

på pedagogernas reflektionstid.   

-Föräldrasamtal som enligt skollagen ska ske minst en gång per år. 

-Stockholms stads kvalitetsindikator. Medarbetarna gör en självvärdering utifrån Stockholm 

stads kvalitetsindikator två gånger per år i maj och november. Denna är indelat i olika 

målområden kopplade till Läroplanen och visar vilka förutsättningar som skapats för barnens 

utveckling och lärande.  

-Stockholm stads årliga förskole undersökning redovisar vårdnadshavarnas synpunkter och 

åsikter en gång per år. Resultaten följs upp i arbetslagen, på enheten och på föräldramöte/råd. 

Utifrån resultaten kommer vi överens om vilka områden vi ska arbeta med förskolevis och 

enhetsvis inför nästkommande år. 

Resultaten beskrivs i tertialrapporterna och i enhetens verksamhetsberättelse.  
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Genom att ha reflektioner och uppföljning så uppmärksammar vi vad som sker i barngruppen 

och vad vi vill tillföra tillsammans så att vi når våra åtagande för läroplanen och för det 

enskilda barnets utveckling och lärande. Varje vecka sker reflektion i de olika arbetslagen och 

på så sätt kan vi utveckla och tillföra artefakter som behövs för att kunna ge barnen fler 

möjligheter att uttrycka sig varierat och ta tillvara olika kulturuttryck som sker i barngruppen. 

Utveckling 

Genom fortsatt och mer utvecklad pedagogisk dokumentation. Pedagogerna dokumenterar, 

benämner och synliggör ännu mer för barn och vårdnadshavare om hur barnen både enskilt 

och i samspel med andra på olika sätt uttrycker sig estetiskt, det vill säga kultur av, för och 

med barnen. 

KF:s inriktningsmål: 

2. Ett klimatsmart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade 

Nämndmål: 

Verksamheternas transporter och resor är miljöanpassade 

Beskrivning 

Förvaltningens resepolicy ger vägledning i ett hållbart resande. Resor och transporter sker på 

ett hållbart sätt vilket exempelvis innebär att medarbetare så långt det är möjligt går, cyklar 

eller åker kollektivt i tjänsten. Förvaltningens bilar tankas i största möjliga mån med 

miljöbränslen. När avtalen löper ut för tjänstebilar ersätts dessa så långt det är möjligt med 

elbilar. 

Enhetsmål: 

Sofia förskolors resor är miljöanpassade. 

Förväntat resultat 

Vi fortsatt använder oss av miljöanpassade resor. 

Arbetssätt 

När barngruppen har aktiviteter utanför förskolans närområde använder vi Stockholm 

lokaltrafik, SL. Vi planerar in eventuella resor i god tid för att kunna utnyttja stadens 

miljöanpassade färdmedel på bästa sätt. Personalen samtalar sedan med barnen om hur stor 

andel av bussarna som drivs av biogas och om fördelen med att använda kollektivtrafiken som 

ett miljöanpassat färdsätt för ett klimatsmart hållbart samhälle. 
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Resursanvändning 

Stockholms lokaltrafik SL 

Uppföljning 

Uppföljning görs vid flera tillfällen per termin. 

Utveckling 

Vi fortsätter att använda oss av miljöanpassade resor. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva 

Nämndmål: 

Verksamheterna bidrar till att stadens kretslopp är resurseffektivt 

Beskrivning 

Verksamheterna medverkar till att avfall i ökande omfattning omhändertas för återvinning. 

Utsortering av matavfall införs i de verksamheter där förutsättningar finns och farligt avfall 

tas omhand för att säkra att dessa återvinns på ett korrekt sätt. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Verksamheterna  förvissar sig om att den egna hanteringen, borttransport 
och omhändertagande av farligt avfall sker på ett korrekt sätt 

2016-04-15 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Sofia förskolor bidrar till ett resurseffektivt kretslopp. 

Förväntat resultat 

Allt matavfall vägs och resultaten visar att avfallet minskar under tiden. 

Alla medarbetare på Sofia förskolor soporterar tillsammans med barnen på ett miljömedvetet 

sätt i de kärl som finns. 

Arbetssätt 

Alla förskolor i enheten Sofia förskolor sopsorterar och återvinner. Köken arbetar 

resurseffektivt med hög andel KRAV/ekologiska och svenskproducerade livsmedel. 

Alla medarbetare arbetar aktivt och medvetet för att minska matmängd vid behov och efter 

observationer för att minska mängden av matsvinn. Alla på Sofia förskolor återvinner och 

sopsorterar på ett miljömedvetet sätt. Verksamheten medverkar till att avfall i ökande 

omfattning omhändertas för återvinning. Utsortering av matavfall fortsätter att ske på en av 

våra verksamheter som har tillgång till matkvarn. Tre av våra förskolor har tillgång till 

sortering av matavfall som sedan återvinns till biogas.  

För att bidra till ett resurseffektivt kretslopp så har alla pedagoger ett förhållningssätt där vi 

aktivt med barnen återvinner material och finner nya användningsområden för materialet i till 
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exempel skapande och bygg och konstruktions aktiviteter. Porslin byts ut till lättporslin på 

samtliga förskolor 

Resursanvändning 

Medarbetarnas kompetenser 

Medarbetarna genomför steg 1-3 i utbildningen om Klimatsmart förskola 

Uppföljning 

PÅ Apt, veckoreflektionen och veckomöten.   

Matavfall vägs och följs upp på köksmöten, där följs även andel inköpta varor via stadens 

inköpssystem upp. 

Utveckling 

För att bidra till ett resurseffektivt kretslopp så har alla pedagoger ett förhållningssätt där vi 

aktivt med barnen återvinner material och finner nya användningsområden för materialet i till 

exempel skapande och bygg och konstruktions aktiviteter. Alla kockar, pedagoger och 

barngrupper använder sig av de resurser vi har på ett resurseffektivt sätt och på så vis 

minimierar vi det som slängs. 

Att få rutin på att matavfall vägs och därmed minskas i antal kilo. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.5 Stockholms miljö är giftfri 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 
1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola 

100 % 95% År 

 Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet 
av inköpta måltider och livsmedel 

46,16 % 40% År 

Nämndmål: 

Verksamheterna är klimatsmarta 

Beskrivning 

Verksamheterna arbetar för att minska förekomsten av olämpliga kemikalier. Vid beställning 

av livsmedel och färdiga måltider väljs i möjligaste mån ekologiska alternativ. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Södermalms förskolor ska ge barnen näringsriktig mat och grundläggande 
kunskaper om kopplingen mellan mat, klimat och hälsa. 

2016-01-01 2017-12-31 

 Södermalms förskolors kockar ingår i ett köksnätverk 2016-01-01 2017-12-31 

 Verksamheterna ska undvika engångsmaterial (papperstallrikar, 
plastbestick mm) och planera måltidsinköp för att minska matsvinn 

2016-04-15 2017-12-31 
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Enhetsmål: 

Sofia förskolor är klimatsmarta och alla barn har en positiv upplevelse av kost, 

rörelse och hälsa. 

Förväntat resultat 

Alla kockar i enheten har gjort den webbaserade utbildningen i nivå två kring klimatsmarta 

förskolor och kök. 

Tre av fyra förskolor ska vara klara med att ha bytt ut porslin och serveringskärl till 

miljövänligt material.  

Att förskolorna är klara med nivå 2 och har påbörjat nivå 3 enligt kemikalicentrums 

vägledning för kemikaliesmart förskola. 

85 % av vårdnadshavarna upplever att förskolan uppmuntrar deras barn till fysiska aktiviteter. 

92% av vårdnadshavarna tycker att förskolan serverar en varierande och näringsrik kost. 

90 % av  vårdnadshavarna är nöjda med den information de får om maten på förskolan. 

Att förskolorna serverar mat som är gjord på  helfabrikat max en gång i månaden. 

Arbetssätt 

Sofia Förskolor lägger stor vikt vid måltiderna och vi har ett genomtänkt pedagogiskt 

perspektiv.  

Vi serverar god, varierad och näringsriktig mat som är lagad från grunden, utifrån de 

fastställda riktlinjerna för mat och måltider inom Södermalms stadsdelsområde. Vi utesluter 

hel- och halvfabrikat i möjligaste mån. Under varje 8 veckors period serveras hel- och halv 

fabrikat max 3 gånger. Bröd som serveras, är bakat på förskolan.  På Sofia Förskolor kommer 

barnen att vara delaktiga i arbetet kring kosten genom att vi inrättar "matråd" på alla 

förskolor. Kock, personal samt barnrepresentanter från alla avdelningar deltar i dessa matråd 

en gång i månaden. Synpunkter från matråden tas sedan upp på köksmöten som hålls en gång 

i månaden för enhetens samtliga kockar. Personalens ansvar är att visa på för barnen vad som 

är hälsosam mat och väcka barnens lust att smaka på olika sorters mat. På de förskolor vi har 

möjlighet, samlas matavfall som blir till biogas. Under några veckor per termin väger våra 

kockar vårt matavfall med syfte att minska svinnet. Personalen arbetar sedan aktivt med 

barnen i samtal om jordens kretslopp. Ekologiska råvaror utgör en viktig del av de inköp som 

görs i förskolan. Vårt riktmärke är att komma upp till 55% ekologiska råvaror. 

Alla kockar i enheten har deltagit i en webbaserad utbildning kring klimatsmarta förskolor 

och kök. Alla kockar deltar i köksnätverk som finns i stadsdelen för att utbyta aktuell 

information och erfarenheter. All personal deltar aktivt med att främja och upprätthålla 

klimatsmarta förskolor i enheten bl.a. genom att matsvinn vägs varje dag under 3 perioder. I 

dialog med barnen så uppmärksammar vi vikten av att vara aktsam om vår miljö, både 

inomhus och utomhusmiljön och det material vi använder på förskolan och att vi återanvänder 

material för att vara mer klimatsmarta. 

I slutet på varje vecka sätter kockarna upp nästa veckas matsedel så att vårdnadshavarna får 

information om vilken mat som serveras. 

Barnen upplever och upptäcker världen med hjälp av sin kropp och alla sina sinnen och 

utvecklar på så sätt sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Sofia 

Förskolor erbjuder därför barnen både spontana och organiserade tillfällen till fysisk aktivitet 

genom bl.a. motoriska utmaningar såväl inomhus som utomhus, rörelselekar och utflykter. 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 25 (38) 

 
 stockholm.se 
 

Resursanvändning 

Medarbetarna  

Förskolans viktigaste resurs är medarbetarna, som samarbetar med varandra och som utifrån 

sin utbildning tar ansvar för olika frågor. De samverkar med vårdnadshavare, andra förskolor, 

stadsdelsförvaltningen, externa aktörer och deltar i olika pedagogiska grupper/nätverk, vilket 

bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet.  

Barngruppen 

Barn inspirerar och lär av varandra. Genom att skapa miljöer där barnen kan mötas, utforska 

och kommunicera tar vi tillvara deras kunskap och erfarenhet och skapar en bra plattform för 

lärande. 

Vårdnadshavarna 

Vårdnadshavarnas synpunkter och åsikter diskuteras i den dagliga dialogen mellan förskola 

och hem och  på våra föräldramöten. Vi har även föräldraråd som är två gånger per termin.   

Lokaler och miljö 

Den pedagogiska miljön förändras kontinuerligt utifrån barnens behov och förskolans 

pedagogiska verksamhet. Genom att se hela förskolan som en hemvist – ett arbetslag utnyttjar 

vi alla resurser (personal/lokaler) så effektivt som möjligt. 

Organisation/IKT  

Förskolan har tydliga mål, rutiner och ansvarsfördelning samt en struktur för 

reflektionsmöten, planeringstid, föräldrasamverkan och pedagogiska grupper.   

Vi använder IKT (informations- och kommunikationsteknologi)för att kommunicera och 

sprida kunskap och idéer inom enheten. På intranätet har Sofia Förskolor olika mappar där vi 

sparar gemensamma dokument och inspirationsmaterial som alla kan ta del av.    

Det finns gemensamma uppföljningsunderlag som säkerställer en jämn kvalitet och sparar tid 

genom att arbetssättet blir tydligt för alla medarbetare. 

Andra resurser: 

- närmiljön, som används i det pedagogiska arbetet med barnen 

- stadens kulturutbud 

- samarbetet med lärosäten kring den verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstudenter  

- samarbetet med gymnasieskolor kring praktiken för barnskötarelever 

Uppföljning 

Uppföljningar görs på fyra nivåer: i barngruppen, på avdelningen, på förskolan och på 

enheten. Barn, pedagoger och vårdnadshavare är delaktiga i uppföljningar. 

I våra uppföljningar och utvärderingar använder vi följande verktyg/modeller: 

-Sofia förskolors årsplanering 

-Pedagogisk dokumentation: utgör underlaget till våra uppföljningar och utvärderingar och 

används varje vecka i våra reflektioner med barn och pedagoger emellan.  

-Vi följer upp utvecklingen utifrån våra pedagogiska dokumentationer, som sker varje vecka 

på pedagogernas reflektionstid.   

-Föräldrasamtal som enligt skollagen ska ske minst en gång per år. 

-Stockholms stads kvalitetsindikator. Medarbetarna gör en självvärdering utifrån Stockholm 

stads kvalitetsindikator två gånger per år i jan och oktober /november. Denna är indelat i olika 

målområden kopplade till Läroplanen och visar vilka förutsättningar som skapats för barnens 

utveckling och lärande.  

-Stockholm stads årliga förskole undersökning redovisar vårdnadshavarnas synpunkter och 
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åsikter en gång per år. Resultaten följs upp i arbetslagen, på enheten och på föräldramöte/råd. 

Utifrån resultaten kommer vi överens om vilka områden vi ska arbeta med förskolevis och 

enhetsvis inför nästkommande år. 

Resultaten beskrivs i tertialrapporterna och i enhetens verksamhetsberättelse.  

Uppföljning av enhetens matsedlar sker på köksmöten. Vid året slut se om vi lyckats minska 

matavfallet. 

Utveckling 

Att alla förskolor i enheten Sofia förskolor har klimatsäkert material och att alla medarbetare 

har ett ekologiskt förhållningssätt i fokus då vi byter ut material och vid beställning av 

livsmedel. Pedagogerna har även ett klimatsmart syfte med att  vi mer aktivt använder oss av 

återvinningsmaterial i skapande verksamhet med barnen.  

Fortsätta att utveckla att god kost och rörelse är en positiv och hälsofrämjande upplevelse för 

alla, både för pedagoger, barn och vårdnadshavare genom att ha styrda och spontana aktiviter 

som lustfyllda och att vi fortsätter servera god och näringsriktig kost som är mer ekologiskt 

och kravmärkt. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund 

Nämndmål: 

Verksamheternas inomhusmiljö är god 

Beskrivning 

Ljud- och luftkvalitet förbättras i förvaltningens verksamhetslokaler med särskilt fokus på 

förskolelokaler. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Alla förskolor organiserar verksamheten för en god ljudmiljö. 2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Sofia förskolors inomhusmiljö är tillfredställande 

Förväntat resultat 

Förskolans inomhus är tillfredställande 

Arbetssätt 

Daglig städning på förskolorna. Skyddsronder och OVK- mätningar genomförs regelbundet. 

Enheten samverkar med lokalavdelningen på sdf och fastighetsägarna kring förskolans 

ventilation. Enhetens arbetssätt med att dela upp barn i mindre grupper och val av material är 

gynnsamt för att minska ljudnivån i förskolan. 

Resursanvändning 

Lokalansvarig på stadsdelen, skyddsombud och fastighetsägare. 
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Uppföljning 

Protokoll från arbetsmiljöronder och OVK samt den pedagogiska dokumentationen. 

Utveckling 

Att buller nivån på två av enhetens förskolor rättas till. 

KF:s inriktningsmål: 

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar 

Nämndmål: 

Verksamheten drivs inom givna ekonomiska ramar och uppfyller 

verksamhetens mål 

Beskrivning 

Verksamheten ryms inom tilldelad budget. Befintliga resurser används optimalt och avtal följs 

upp systematiskt. Rätt insatser ges i rätt tid och rätt mängd. Förvaltningen kännetecknas av en 

kultur där ständiga förbättringar är en del av arbetet. 

Enhetsmål: 

Det ekonomiska resultatet är positivt 

Förväntat resultat 

Det ekonomiska resultatet är positivt. 

Arbetssätt 

Verksamheten ryms inom tilldelad budget. All personal får kontinuerligt information om 

budgetläget på sin förskola. Att personaltimmar och barnantal stämmer överens med tilldelade 

resurser. Innan vikarier tas in undersöks möjligheten att omfördela egna resurser. Inköp sker 

via stadens inköpssystem till upphandlade priser. 

Resursanvändning 

Enheten använder sina tilldelade resurser på ett effektivt sätt. 

Lokaler  

Medarbetarna  

Stödenheten 

Uppföljning 

Budgeten följs upp i ledningsgrupp, APT möten och köksmöten varje månad. 

Uppföljning sker månadsvis med att barnantal/ personaltimmar stämmer överens. 
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Utveckling 

Vi håller en budget i balans genom fortlöpande information om det ekonomiska läget och 

vilka insatser vi behöver göra.  

Utvecklingen av en förskola- ett arbetslag kommer att leda till att vi kan minska på 

vikarietillsättningen. 

KF:s inriktningsmål: 

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor 

 Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet 

 

 

Aktivt Medskapandeindex 83 83 År 

 

 

Sjukfrånvaro 7,7 % tas fram av 
nämnden 

Tertial 

 

 

Sjukfrånvaro dag 1-14 7 % tas fram av 
nämnden 

Tertial 

Nämndmål: 

Chefer utövar ett gott ledarskap och medarbetarna har rätt kompetens 

Beskrivning 

Chefer ansvarar för sin egen kompetensutveckling och har till sitt stöd ett antal utbildningar 

och workshoppar i förvaltningens regi.  

 

Verksamheternas kompetensförsörjning på kort och lång sikt är avgörande för måluppfyllelse 

och kvalitet. En god och långsiktig introduktion är viktig för att behålla medarbetare. Stadens 

personalpolicy vägleder verksamheterna i att vara en god arbetsgivare. Stadens 

kommunikationsprogram vägleder chefer och medarbetare för att klara mål och vision. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Förankra och implementera stadens nya personalpolicy 2017-01-01 2017-12-31 

 Verksamheterna ska tillhandahålla introduktionsprogram för nyanställda, 2016-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Förskolechefen ger förutsättning för en god kvalitet i verksamheten 

Förväntat resultat 

Förskolechefen förmedlar uppdrag och mål så att alla förstår sin del i helheten. Medarbetarna 

får återkoppling på sina arbetsinsatser, vilket leder till helhetssyn, initiativkraft och att allas 

kompetens tas tillvara. 
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Arbetssätt 

Verksamhetens uppdrag och mål kommuniceras på APT, ledningsgruppsmöten, 

planeringsdagar och i utvecklingssamtal så att alla medarbetare vet vad som förväntas av dem. 

Ledarskapet bygger på demokratiska värderingar och lägger vikt vid att det i strukturerna ska 

finnas förutsättningar för goda relationer. 

Utgångspunkten för organisationen är att medarbetarna är delaktiga och har inflytande. 

Förskolechefen har byggt en organisation som fungerar som ett "delegerat ledarskap" som på 

olika sätt ger medarbetarna det stöd de behöver i sitt arbete. 

Ansvaret för enhetens förskolor har förskolechef, biträdande förskolechef och 

arbetsplatsledarna. 

Det finns tid för att planera, utvärdera och analysera arbetet på den veckoreflektion alla 

arbetsgrupper har. 

Förskolechefen, den biträdande förskolechefen eller den administrativa assistenten finns 

tillgänglig för medarbetarna och är, genom den organisation som finns, välinformerad inom 

alla områden på förskolan. 

På varje förskola finns minst en arbetsplatsledare som ansvarar för det övergripande arbetet på 

sin förskola. De ingår i en ledningsgrupp som arbetar med utveckling och övergripande frågor 

med utgångspunkt från läget på varje förskola. 

Under utvecklingssamtalet läggs fokus på medarbetarnas uppdrag och de förutsättningar som 

finns för att bidra till kvalitet och utveckling. 

Resursanvändning 

Enheten har en tydlig organisation och struktur med en ledningsgrupp som består av 

förskolechef, biträdande förskolechef, administrativ assistent och arbetsplatsledare. 

Förskolechef och biträdande förskolechef delar på arbetet med att stötta medarbetarna. 

En administrativ assistent finns som stöd för ledning och medarbetare. 

Ett tydligt system för det systematiska kvalitetsarbetet ger goda förutsättningar för att 

synliggöra kvaliteten i verksamheten. 

Organisation/IKT 

Förskolan har tydliga mål, rutiner och ansvarsfördelning samt en struktur för 

reflektionsmöten, planeringstid, föräldrasamverkan och pedagogiska grupper.   

Vi använder IKT (informations- och kommunikationsteknologi)för att kommunicera och 

sprida kunskap och idéer inom enheten. På intranätet har Sofia Förskolor olika mappar där vi 

sparar gemensamma dokument och inspirationsmaterial som alla kan ta del av. 

Uppföljning 

Medarbetarna ger förskolechefen kontinuerlig återkoppling om verksamheten. 

Förskolechefens arbete utvärderas årligen i medarbetarenkäten. Förskolechefens arbete följs 

upp i ett årligt utvecklingssamtal med ansvarig avdelningschef. 

Utveckling 

Vi behöver fortsätta utvecklingsarbetet inom följande områden: 

Fortsätta utveckla alla medarbetares förståelse för sitt uppdrag och hur var och en bidrar till 

helheten. 
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Ge nya medarbetare en god introduktion så att de snabbt kommer in i enhetens organisation 

och arbetssätt och ges de bästa förutsättningar i sitt arbete med förskolans uppdrag och mål. 

Nämndmål: 

I förvaltningen råder en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor 

Beskrivning 

En trygg anställning är en självklarhet och arbetet med att minimera ofrivillig deltid fortsätter. 

Antalet allmänna visstidsanställningar ska minska. Heltid är norm och är utgångspunkten vid 

nyanställningar. 

 

Arbetet för att verksamheterna ska vara en hälsosam och hållbar arbetsplats fortsätter. I 

förvaltningen råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier och 

diskriminering. All rekrytering ska utgå från stadens kompetensbaserade rekryteringsprocess. 

 Aktivitet Startdatum Slutdatum 

 Verksamheterna ska aktivt  arbeta för att minska andelen allmänna 
visstidsanställningar 

2017-01-01 2017-12-31 

 Verksamheterna ska på en arbetsplatsträff diskutera den egna arbetsmiljön 
och förvaltningens rutiner vid kränkande särbehandling. 

2017-01-01 2017-12-31 

Enhetsmål: 

Ledarskapet är tydligt, aktivt och kommunikativt 

Förväntat resultat 

Medarbetares känsla av motivation är 85. 

Medarbetares upplevelse av chefens ledarskap är 80. 

Medarbetares upplevelse av styrning av verksamheten är 88. 

Arbetssätt 

Chefen har ett ansvar för att följa upp att förväntade mål uppnås inom sin verksamhet. För att 

göra det behöver chefen som ledare tydligt förmedla verksamhetens uppdrag och mål, skapa 

tydliga förväntningar samt ge återkoppling på medarbetares arbetsinsatser. Det innebär också 

att vara tillgänglig/närvarande och lyssnande, visa tillit till medarbetarna och ge 

förutsättningar för delaktighet på arbetsplatserna inom enheten. Ledarskapet ska leda till en 

helhetssyn, initiativkraft och att allas kompetenser tas till vara.  

- Alla arbetslag skriver sin arbetsplan utifrån enhetens VP. Förskolechefen följer upp/ ger 

feedback på deras arbete.   

- Genom att arbeta med Stockholm stads personalpolicy blir uppdraget tydligt.  

- Förmedla verksamhetens uppdrag och mål så att medarbetarna känner att de bidrar till att nå 

stadens övergripande vision och mål. 

- Ge återkoppling på medarbetarnas prestationer, både det som är bra och det som behöver 

förbättras.  

- Genom att använda effektiva mötesmetoder som bygger på dialog och som skapar öppenhet 

och delaktighet.   
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- Biträdande förskolechef och enhetens arbetsplatsledare är en viktig länk mellan förskolechef 

och varje förskola. 

Resursanvändning 

IKT, informations och kommunikationsteknologi. 

Alla anställda 

Uppföljning 

Sker genom Medarbetarsamtal som förskolechefen har en gång per år med alla medarbetare.   

Genom medarbetarenkät,   

Apt och avdelningsmöten.   

Uppföljning med alla arbetslag utifrån VP och lokala arbetsplaner 2 gånger per år. 

Uppföljning av WKI görs med alla grupper på de enskilda APT mötena varje termin. 

Utveckling 

Vi ser i vår medarbetarenkät att ett tydligt ledarskap i alla grupper behöver utvecklas.  

Under året kommer vi att fortsätta arbeta/ utveckla olika utvecklingsgrupper/ lärgrupper där 

förskolechef, biträdande förskolechef/pedagogisk handledare eller arbetsplatsledare är 

ansvarig och driver utveckling på varje förskola. Arbeta med förtydligande utifrån Läroplan 

för förskolan om förskollärarnas ledningsansvar på sin avdelning. Vi bör även se över hur 

mycket planeringstid avdelningsansvarig förskollärare bör ha.  

Utveckla, följa upp och ge feed back på genomförda arbetsinsatser mellan personal till 

personal och från ledning till medarbetare. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är 

fritt från diskriminering 

Nämndmål: 

Människors rättigheter tillgodoses på ett likvärdigt sätt i verksamheten 

Beskrivning 

Den service och det stöd som verksamheterna ger är likvärdig och av god kvalitet för alla 

oavsett kön, etnicitet, ålder, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning, religion eller trosuppfattning. Det innebär inte att stöd ska utformas likadant, utan 

att stödet behöver anpassas till olika gruppers behov.  

 

Myndighetsutövningen är rättssäker och tillvaratar den enskildes resurser. Invånare som 

kommer i kontakt med nämndens verksamheter upplever att de inte har blivit diskriminerade. 

För att säkerställa att verksamheten är av god kvalitet finns processer och rutiner som följs 

upp regelbundet och är kända av alla medarbetare. Verksamheterna analyserar även om det 

finns risker och/eller omotiverade skillnader utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. 
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Enhetsmål: 

Förskolorna arbetar för människors lika värde. 

Förväntat resultat 

Att  95 % av vårdnadshavarna upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att 

utvecklas oberoende av kön, etniskt tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. 

Arbetssätt 

Verksamheten bygger på de barn som för närvarande finns på förskolan. På så sätt möter vi 

barnens behov oavsett bakgrund. Verksamheten bygger på demokratiska principer där barnens 

delaktighet och inflytande är rådande. Det finns en tydlig arbetsgång för att säkerställa att 

barn med behov av extra stöd får det. Den pedagogiska dokumentationen som ligger till grund 

för utvärdering och planering reflekteras även ur ett genus- och normkritiskt perspektiv. 

Varje förskolas Plan mot diskriminering och kränkande behandling är levande styrdokument 

som säkerställer arbetet med människors lika värde. 

Resursanvändning 

Medarbetarna  

Förskolans viktigaste resurs är medarbetarna, som samarbetar med varandra och som utifrån 

sin utbildning tar ansvar för olika frågor. De samverkar med vårdnadshavare, andra förskolor, 

stadsdelsförvaltningen, externa aktörer och deltar i olika pedagogiska grupper/nätverk, vilket 

bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet.  

Barngruppen 

Barn inspirerar och lär av varandra. Genom att skapa miljöer där barnen kan mötas, utforska 

och kommunicera tar vi tillvara deras kunskap och erfarenhet och skapar en bra plattform för 

lärande. 

Vårdnadshavarna 

Vårdnadshavarnas synpunkter och åsikter diskuteras i den dagliga dialogen mellan förskola 

och hem och  på våra föräldramöten. Vi har även föräldraråd som är två gånger per termin.   

Lokaler och miljö 

Den pedagogiska miljön förändras kontinuerligt utifrån barnens behov och förskolans 

pedagogiska verksamhet. Genom att se hela förskolan som en hemvist – ett arbetslag utnyttjar 

vi alla resurser (personal/lokaler) så effektivt som möjligt. 

Organisation/IKT  

Förskolan har tydliga mål, rutiner och ansvarsfördelning samt en struktur för 

reflektionsmöten, planeringstid, föräldrasamverkan och pedagogiska grupper.   

Vi använder IKT (informations- och kommunikationsteknologi)för att kommunicera och 

sprida kunskap och idéer inom enheten. På intranätet har Sofia Förskolor olika mappar där vi 

sparar gemensamma dokument och inspirationsmaterial som alla kan ta del av.    

Det finns gemensamma uppföljningsunderlag som säkerställer en jämn kvalitet och sparar tid 

genom att arbetssättet blir tydligt för alla medarbetare. 

Andra resurser: 

- närmiljön, som används i det pedagogiska arbetet med barnen 

- stadens kulturutbud 
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- samarbetet med lärosäten kring den verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstudenter  

- samarbetet med gymnasieskolor kring praktiken för barnskötarelever 

Uppföljning 

Vi följer upp resultatet från förskoleundersökningen varje år. 

Vi följer upp i WKI och på vår veckoplanering. 

Vårdnadshavarna erbjuds ett utvecklingssamtal per år och vid behov oftare. 

Utveckling 

Vi behöver utveckla arbetet med att göra Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

till ett levande styrdokument i verksamheten 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets 

rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention 

Nämndmål: 

Barn och unga uttrycker sin mening i frågor som rör deras vardag 

Beskrivning 

Barn och unga har medbestämmande i frågor som rör deras vardag. Det innebär bland annat 

barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och att hänsyn tas i alla frågor som berör honom 

eller henne.  

 

Barnets bästa är avgörande även när beslut och andra åtgärder rör föräldern som till exempel 

vård- eller behandlingsinsatser. Hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 

Enhetsmål: 

Barnen på Sofia förskolor visar grundläggande demokratiska värderingar 

Förväntat resultat 

92 % av vårdnadshavarna är nöjda med utvecklingen av barnens sociala förmågor 

Arbetssätt 

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 
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grupper. Vi uppmuntrar barnen att samarbeta och ger de 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 

o 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 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 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. 

Resursanvändning 

Medarbetarna 

Förskolans viktigaste resurs är medarbetarna, som samarbetar med varandra och som utifrån 

sin utbildning tar ansvar för olika frågor. De samverkar med vårdnadshavare, andra förskolor, 

stadsdelsförvaltningen, externa aktörer och deltar i olika pedagogiska grupper/nätverk, vilket 

bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet. 

Barngruppen 

Genom att skapa miljöer där barnen kan mötas, utforska och kommunicera tar vi tillvara deras 

kunskap och erfarenhet och skapar en bra plattform för lärande. 

Vårdnadshavarna 

Vårdnadshavarnas synpunkter och åsikter diskuteras i den dagliga dialogen mellan förskola 

och hem, på våra föräldramöten och i föräldrarådet, som vi erbjuder fyra gånger per år. 

Lokaler och miljö 

Den pedagogiska miljön förändras kontinuerligt utifrån barnens behov och förskolans 

pedagogiska verksamhet. Genom att se hela förskolan som en hemvist – ett arbetslag utnyttjar 

vi alla resurser (personal/lokaler) så effektivt som möjligt. 

Pedagogiskt material 

Start: ett verktyg som underlättar för pedagoger att på ett medvetet och tydligt sätt stötta 

barnen i deras sociala och emotionella utveckling. 

Organisation/IKT 

Förskolan har tydliga mål, rutiner och ansvarsfördelning samt en struktur för 

reflektionsmöten, planeringstid, föräldrasamverkan och pedagogiska grupper.   

Vi använder IKT (informations- och kommunikationsteknologi) för att kommunicera och 

sprida kunskap och idéer inom enheten. På intranätet har Sofia Förskolor olika mappar där vi 

sparar gemensamma dokument och inspirationsmaterial som alla kan ta del av. Det finns 
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gemensamma uppföljningsunderlag som säkerställer en jämn kvalitet och sparar tid genom att 

arbetssättet blir tydligt för alla medarbetare. 

Uppföljning 

Uppföljningar görs på fyra nivåer: i barngruppen, på avdelningen, på förskolan och på 

enheten. Barn, pedagoger och vårdnadshavare är delaktiga i uppföljningar. 

I våra uppföljningar och utvärderingar använder vi följande verktyg/modeller: 

-Sofia förskolors årsplanering 

-Pedagogisk dokumentation: utgör underlaget till våra uppföljningar och utvärderingar och 

används varje vecka i våra reflektioner med barn och pedagoger emellan. 

-Föräldrasamtal 

-Stockholms stads kvalitetsindikator. Medarbetarna gör en självvärdering utifrån Stockholm 

stads kvalitetsindikator två gånger per år. Denna är indelat i olika målområden kopplade till 

Läroplanen och visar vilka förutsättningar som skapats för barnens utveckling och lärande. 

-GUF (Gemensam utveckling av de kommunala förskolorna i Södermalms stadsdelsområde).  

Modellen utgår från ett antal kriterier som relaterar till målen i läroplanen. GUF genomförs en 

gång per år, på vårterminen. 

-Stockholm stads årliga förskoleundersökning redovisar vårdnadshavarnas synpunkter och 

åsikter en gång per år. Resultaten följs upp i arbetslagen, på enheten och på föräldramöte/råd. 

Utifrån resultaten kommer vi överens om vilka områden vi ska arbeta med förskolevis och 

enhetsvis inför nästkommande år. 

Resultaten beskrivs i tertialrapporterna och i enhetens verksamhetsberättelse. 

Utveckling 

Utifrån analys av resultaten kommer vi att fokusera på följande område i vårt 

utvecklingsarbete kring demokratiska värderingar: 

- Utveckla arbetet med likabehandlingsplanen tillsammans med barnen och deras 

vårdnadshavare. 

- Fortsätta arbeta med normkritiska frågor och med interkulturalitet bl.a. genom att Sofia 

Förskolors representanter i stadsdelens normkritiska nätverk sprider kunskap och lyfter upp 

frågor om detta inom enheten. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld 

Nämndmål: 

Kvinnor och män, flickor och pojkar utsätts inte för våld 

Beskrivning 

Alla verksamheter kan vägleda kvinnor och män som utsätts för våld i nära relationer om vem 

de kan vända sig till för att få råd, stöd och information. I det våldsförebyggande arbetet för 

barn och unga sker samverkan mellan socialtjänst, skola och förskola. För att upptäcka barn, 

vuxna eller äldre som är eller har varit utsatta för våld i nära relation använder 

verksamheterna screeninginstrumentet FREDA. Riskbedömningsmodellen Signs of Safety 

används för att göra risk- och skyddsbedömningar för barn som utsätts, bevittnar eller riskerar 
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att utsattas för våld. Våldsutsatta vuxna och barn i behov av skydd erbjuds skyddat boende 

eller tillfälligt boende med boendestöd. För de våldsutsatta som ännu inte genomfört ett 

uppbrott finns stöd att tillgå av en Lots. Våldsutsatta vuxna och barn erbjuds samtalsstöd 

enskilt eller i grupp inom Södermalms öppenvård. 

Enhetsmål: 

Förskolorna arbetar aktivt mot våld 

Förväntat resultat 

95 % av vårdnadshavarna upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för sitt/sina 

barn. 

Arbetssätt 

Pedagogerna är närvarande och inlyssnande för att stödja barnen i deras sociala samspel. 

Barnen delas in i mindre grupper och verksamheten utformas efter varje barns behov, vilket 

ger en meningsfull vardag. 

Pedagogerna är lyhörda och fångar upp signaler som kan tyda på att barn far illa och agerar då 

enligt de regelverk som finns. 

Resursanvändning 

Förskolans främsta resurs är medarbetarna. Deras kompetens och engagemang ger 

förutsättningar för en verksamhet som gynnar barnens sociala och emotionella utveckling.  

 

Förskolans likabehandlingsplan. 

Anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen och skollagen 

Uppföljning 

På våra APT- och veckoreflektionsmöten följs arbetet med det sociala samspelet på förskolan 

upp. 

Utveckling 

Vi behöver utveckla arbetet med att göra likabehandlingsplanen till ett levande styrdokument 

i verksamheten.  

Enhetens barnombud deltar i kompetensutveckling om våld i nära relationer. 

KF:s mål för verksamhetsområdet: 

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande 

Nämndmål: 

Invånare är delaktiga och kan påverka 

Beskrivning 

Södermalms stadsdelsområde har en levande närdemokrati där kvinnor och män, flickor och 

pojkar kan påverka verksamheterna. Verksamheterna arbetar aktivt med att göra berörda 
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delaktiga i utformningen av stöd, service och insatser. Synpunkter, idéer, klagomål och 

medborgarförslag välkomnas och används för att utveckla verksamheten. Förvaltningen 

utvecklar formerna för samverkan med det civila samhället. 

Enhetsmål: 

Barnen är delaktiga och har inflytande 

Förväntat resultat 

95% av vårdnadshavarna anser att förskolan uppmuntrar deras barn till att ta eget initiativ och 

ansvar. 

Arbetssätt 

I arbetet med att stärka barns inflytande är det av grundläggande vikt att barnen upplever sig 

själva som delaktiga. Genom att erbjuda barnen många tillfällen i vardagen då de får 

möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar, samtidigt som de lyssnar på andras åsikter, 

skapar pedagogerna mötesplatser där barn gemensamt kan reflektera över sin vardag och 

påverka sin vistelse på förskolan. Pedagogerna stimulerar barnen och ger de utrymme för att 

tänka fritt och respektera allas olika åsikter. 

Förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra och öka barns inflytande. 

Pedagogerna skapar reflektionstillfällen där barnen har möjlighet att delta och utvärdera sitt 

arbete, vilket ger de inflytande både i praktiska situationer och över innehåll och organisation. 

Pedagogerna lyssnar till och respekterar barnens tankar. De utgår ifrån barns intressen och 

behov samt förskolans mål när de resonerar vidare om hur de kan utmana barnens tankar och 

lärande vidare. 

Hur pedagogerna ordnar miljön får stor betydelse för vad barnen kan eller inte kan göra. 

Förskolans pedagogiska miljöer och material möjliggör för barn att vara självständiga, göra 

egna val och starta aktiviter på egen hand. 

Resursanvändning 

Medarbetarna 

Förskolans viktigaste resurs är medarbetarna, som samarbetar med varandra och som utifrån 

sin utbildning tar ansvar för olika frågor. De samverkar med vårdnadshavare, andra förskolor, 

stadsdelsförvaltningen, externa aktörer och deltar i olika pedagogiska grupper/nätverk, vilket 

bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet. 

Barngruppen 

Genom att skapa miljöer där barnen kan mötas, utforska och kommunicera tar vi tillvara deras 

kunskap och erfarenhet och skapar en bra plattform för lärande. 

Vårdnadshavarna 

Vårdnadshavarnas synpunkter och åsikter diskuteras i den dagliga dialogen mellan förskola 

och hem, på våra föräldramöten och i föräldrarådet, som vi erbjuder fyra gånger per år. 

Lokaler och miljö 

Den pedagogiska miljön förändras kontinuerligt utifrån barnens behov och förskolans 

pedagogiska verksamhet. Genom att se hela förskolan som en hemvist – ett arbetslag utnyttjar 

vi alla resurser (personal/lokaler) så effektivt som möjligt. 

Organisation/IKT 

Förskolan har tydliga mål, rutiner och ansvarsfördelning samt en struktur för 
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reflektionsmöten, planeringstid, föräldrasamverkan och pedagogiska grupper.   

Vi använder IKT (informations- och kommunikationsteknologi)för att kommunicera och 

sprida kunskap och idéer inom enheten. På intranätet har Sofia Förskolor olika mappar där vi 

sparar gemensamma dokument och inspirationsmaterial som alla kan ta del av. 

Uppföljning 

Uppföljningar görs på fyra nivåer: i barngruppen, på avdelningen, på förskolan och på 

enheten. Barn, pedagoger och vårdnadshavare är delaktiga i uppföljningar. 

I våra uppföljningar och utvärderingar använder vi följande verktyg/modeller: 

-Sofia förskolors årsplanering 

-Pedagogisk dokumentation: utgör underlaget till våra uppföljningar och utvärderingar och 

används varje vecka i våra reflektioner med barn och pedagoger emellan. 

-Föräldrasamtal 

-Stockholms stads kvalitetsindikator. Medarbetarna gör en självvärdering utifrån Stockholm 

stads kvalitetsindikator två gånger per år. Denna är indelat i olika målområden kopplade till 

Läroplanen och visar vilka förutsättningar som skapats för barnens utveckling och lärande. 

-GUF (Gemensam utveckling av de kommunala förskolorna i Södermalms stadsdelsområde).  

Modellen utgår från ett antal kriterier som relaterar till målen i läroplanen. GUF genomförs en 

gång per år, på vårterminen. 

-Stockholm stads årliga förskoleundersökning redovisar vårdnadshavarnas synpunkter och 

åsikter en gång per år. Resultaten följs upp i arbetslagen, på enheten och på föräldramöte/råd. 

Utifrån resultaten kommer vi överens om vilka områden vi ska arbeta med förskolevis och 

enhetsvis inför nästkommande år. 

Resultaten beskrivs i tertialrapporterna och i enhetens verksamhetsberättelse. 

Utveckling 

Utifrån analys av resultaten kommer vi att fokusera på följande område i vårt 

utvecklingsarbete kring barns inflytande:- Utveckla arbetet med miljön inne/ute för att den 

ska stödja barns egna val och initiativtagande, samt stimulera dem utifrån deras intressen. 

- Fortsätta skapa dagliga reflektionstillfällen där pedagoger reflekterar tillsammans med barn 

kring barnens lärande, trivsel och den pedagogiska verksamheten. 

- Fortsätta synliggöra barns inflytande och delaktighet genom pedagogisk dokumentation. 

Uppföljning av ekonomi 

Resursanvändning 

Budget 2017 

Övriga frågor 


