
Kvalitetsgaranti - Pusslets förskoleenhet
I Pusslets förskole enhet strävar vi efter en lärandeorganisation som gynnar alla barn i våra
verksamheter. Stöd- och styrdokument kopplas ihop med det praktiska arbetet och förankrar ett
professionellt förhållningssätt. Vi skapar gemensam förståelse för uppdraget inom enheten och utför det
med glädje, engagemang, stabilitet och flexibilitet utifrån olika kompetenser. Vi strävar efter en
verksamhet som ständigt utvecklas och drivs framåt.

Förskole enheten består av åtta förskolor. Som ny gemensam stor enhet försöker vi inspirera och
stimulera varandra genom olika mötesforum som planeringsdagar, arbetsplatsträffar, tvärgrupper och
fortbildning.

Fakta för enheten:

Ledning: Eija Vättö Bustinza, förskolechef.

Biträdande förskolechefer:

Ewa Ekström ansvarig för:
Månstugan, Hjulstabackar 3-5
Solstrålen, Tenstavägen 101

Birgitta Simonsson ansvarig för:
Harspåret 7
Tornbacken 11

Helene Teghammer ansvarig för:
Grottan, Söderbergavägen 34
Tallbacken, Johannelundsvägen 9-11
Ängstugan, Sundbyvägen 78, 86

Antal anställda totalt omräknat till heltidstjänster: 75
(innefattar alla personalkategorier)

Antal förskollärare: 24

Antal utbildade barnskötare: 45

Antal kokerskor: 6

Beräknat platsantal i snitt under året: 400

Organisation: Varje förskola har dagliga morgonmöten för att dela resurserna rättvist och för
informationsutbyte.
Varje avdelning har reflektionstid tillsammans en gång i veckan. Avdelningarnas gruppledare har möte en gång
i veckan för att följa upp verksamhetsplan, aktuella händelser samt för att utveckla det pedagogiska
ledarskapet.

Varje förskola har en miljögrupp där en representant ansvarar för felanmälningar, lämnar förbättringsförslag
om ute- och innemiljön, tar fram och följer upp beredskapsplaner samt gör skyddsronder.

Arbetsplatssamordnarna träffas ca två gånger per termin för gemensam planering och organisering.
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Vi har arbetsplatsträffar (APT) en gång i månaden för samtliga medarbetare.

Alla arbetslag arbetar med mål- och resultatbaserad styrning (MoRs) genom arbetet med reflektionsprotokoll
och för det arbetet har vi en stödgrupp.

Budget: Omfattar ca 40 miljoner kr.

Målgruppen för verksamhetsplanen är medarbetare på vår enhet, ledning och de som har intresse för vår plan.
Verksamheten riktar sig till barn 1-6 år och för föräldrar/vårdnadshavare.

Ramtiden, den tiden en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det, är mellan klockan 06.30 och
18.30.

Styrdokument: Förskolans verksamhet styrs av Skollagen (2010:800), Läroplan för förskolan (Lpfö -98, rev
2010), Stockholms stads förskoleprogram, FN:s barnkonvention och aktuella politiska beslut som Stockholms
kommunfullmäktige och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fattat i form av generella åtaganden och givna
ekonomiska ramar samt VP och likabehandlingsplan.

Barns lärande och utveckling i fokus: Vi använder oss ut av alla omsorgssituationer, rutiner i vardagen och
aktiviteter för lärandesituationer. Det viktiga är att väcka lusten till det livslånga lärandet och tron på sin egen
förmåga.

Arbetet med verksamhetsplan: Vi har en kvalitetsgrupp som består av minst en förskollärare per förskola som
har arbetat fram ett förslag som all personal får möjlighet att tycka till om.

Förskolechefens vision: Alla barn och medarbetare har rätt till en så bra dag som möjligt vilket innebär att
resurserna delas rättvist. Verksamheten ska leda till att ha en förskola i världsklass där barn blir väl förberedda
för framtiden. Varje medarbetare behöver finna trygghet och trivsel i vår organisation för att må bra och ha hög
frisknärvaro.

Utveckling och utmaningar under året:

• Arbetet med förskollärarens förändrade roll som pedagogisk ledare och ansvarig i praktiken fortsätter.
PUT- pedagogisk utvecklingstid utvärderas och utvecklas.

• Alla förskolor behöver prioritera vad gäller miljö och material.
• Vi kommer att arbeta med stadsdelens vision ”vi gör skillnad för människan i vardagen”.
• Vi vill utveckla normkritiskt tänkande i frågor gällande mångkultur samt demokrati.
• Vi arbetar för en likvärdig förskola inom Pusslet.

NORMER OCH VÄRDEN

Värderingar som kännetecknar våra förskolors arbete:

Trygghet
I förskolornas verksamhet ser och uppmärksammar alla varandra, ger närhet och omtanke.
Vi arbetar för en trygg miljö där både barn och vuxna kan vara sig själva. Lek, lustfyllt lärande och att
ha roligt har en central roll och är viktigt för oss.

Demokrati
Alla blir sedda och hörda. I vår verksamhet kan alla påverka och delta på samma villkor och känna
inkludering och delaktighet.
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Solidaritet
Vi skapar samhörighet och gemenskap genom att hjälpa varandra, ge stöd, vara lojala, samarbeta och
ta ett gemensamt ansvar.

Jämställdhet
Alla har lika värde oavsett nationalitet, religion, kultur, kön, ålder och funktionsnedsättning. Vi ger alla
barn samma möjlighet att delta i verksamheten samt motverkar traditionella könsroller.

Ansvar
Vi ansvarar för våra handlingar och är goda förebilder.

Respekt
Vi arbetar utifrån respekt för allas lika värde. Vi är lyhörda och försöker förstå barn och vuxna.

Öppenhet

Vi bjuder in vårdnadshavare till samtal och samverkan och har en öppen inställning för klagomål och
synpunkter.

ÅTAGANDE

Barn upptäcker, utforskar och använder matematik, naturvetenskap, teknik och IKT i
sin vardag.

Allt material finns lättillgängligt såväl utom- som inomhus.
Barnen ges möjlighet att bygga, konstruera och utforska i olika material och tekniker.
Barn är med och sorterar, dukar, räknar, letar efter matematiska former, färger och mäter avstånd mm.
Genom experimentgrupper och projektarbete får barn möjlighet att fördjupa sina kunskaper.
Vi söker information och använder oss utav informations - och kommunikationsteknik.
Vi använder datorer och iPad med nätkoppling i alla arbetslag.

Barn utvecklar sina språk och sin förmåga att kommunicera.

Verksamheten genomsyras av språkutvecklande förhållningssätt under hela dagen.
Våra rutiner bygger upp den struktur och trygghet som barnen behöver för trivsel och inlärning.
Genom musik och den fria leken skapas förutsättningar för lärande.
Barn ges möjlighet att uppleva och pröva på ord och ordens betydelse.
Under dagen delar vi in barnen i mindre grupper för att på bästa sätt tillgodose varje enskilt barns behov.
Vi främjar kunskaps- och språkutvecklingen genom att använda olika uttrycksformer som bild, sång, musik,
drama, rytmik, dans och rörelse etc.
Vi läser och lyssnar på berättelser varje dag. Barns läs- och skrivlust uppmuntras. Alla förskolor har läsombud
som är kopplade till ”Stockholm högläser”och alla gör kontinuerliga besök på biblioteket för boklån mm. Vi
bejakar barnens bokval.
Vi skapar språkutrymme och dialog vid rutinsituationer. Vi erbjuder nya upplevelser som vi klär i ord.
Personalen utmanar barnen med ett varierat och rikt språk. Vi benämner, upprepar och bekräftar barnet så att
ordens betydelse fördjupas.
Vi uppmuntrar föräldrar/vårdnadshavare att prata sitt modersmål med barnet. Vi har samlingar där barnen får
säga olika fraser eller sjunga på ett annat språk och känna stolthet för sitt modersmål. Vi skapar aktivt och
medvetet situationer där språkets alla funktioner blir tillgodosedda
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Vårdnadshavare ges möjlighet till ökad kunskap och delaktighet om förskolans
verksamhet.

Vi lämnar tydlig information om inskolning och förskolans mål, arbetssätt och organisation.
Personal och vårdnadshavare har vardagskontakt för att i dialog delge varandra information om dagens
händelser.
Inför utvecklingssamtal med vårdnadshavare samlas personalen för att kunna ge gemensam bild kring barnets
trivsel, lärande och utveckling utifrån pedagogisk dokumentation.
Vi erbjuder föräldrarådsmöte med två representanter från varje avdelning och från personal-gruppen.
Vi har föräldramöte en gång per år, drop- in kaffe eller frukost, gårdsfest, vernissage, luciafirande,
informationsbrev och utvecklingssamtal. Alla avdelningar skriver regelbundet Informations/nyhetsbrev som
skickas till vårdnadshavare via e-post. Breven innehåller både en verksamhetsberättande del med kopplingar
till läropla-nen och en del med information och "kom i håg", även på anslagstavlor och informationsblad finns
information.
Vårdnadshavare är välkomna att vara med verksamheten och bidra med idéer.
Vi dokumenterar verksamheten i text och bild. Den finns tillgänglig för barn och vårdnadsha-vare i pärmarna
och på väggarna samt mejl om de så önskar. Vi lämnar enkätfrågor före utvärderingsdagen för att få
vårdnadshavares syn-punkter. Även muntliga synpunkter, önskemål och klagomål beaktas och dokumenteras
av avdelningspersonal. Brukarundersökningen delas ut på flera olika språk som anslås tydligt på förskolorna
inför genomförandet.

Förskolans miljö och material är ändamålsenlig och säker.

Detta gör vi genom skyddsronder samt brandskyddsarbete. Vi har handlingsplaner och rutinbeskrivningar i
SAM-pärmen (Systematiskt Arbetsmiljöarbete) om hur vi förebygger och undviker olyckor. Om det händer
något dokumenterar vi tillbud och olyckshändelser i RISK och i januari och vid behov analyserar vi vilka
åtgärder som bör tas. Miljögrupperna ansvarar för att alla beredskapsplaner revideras och följs samt att
felanmäl-ningar blir gjorda och ser till att gården är säker. Vi rensar våra förskolor från all gammal elektronik
och giftigt plastmaterial.

Barn upplever kultur skapad för, av och med barn.

Detta gör vi genom att ha olika slags material för skapande.
Vi skapar tillfällen, utklädnings-kläder och rekvisita för rollspel och teater där både personal och barnen spelar
upp scener.
Barn har tillgång till mångkulturellt utbud av litteratur, instrument, sånger, musik och dans. Barn lyssnar på –
och berättar/ återberättar sagor. Alla förskolor har läsombud som är kopplat till ”Stockholm högläser”.
Personal skapar även möjligheter att möta den professionella kulturen utanför förskolan.

RÄTTELSE

Vi följer upp alla åtaganden via våra möten och dokumentations underlag.

Vi har morgonmöte varje dag för att delge information och för att planera dagen.

Varje avdelning har sin reflektions- och planeringstid en gång i veckan då arbetslaget går genom hur det har
varit, hur barnen mår och vad behöver göras.

Miljögruppen och chefen leder arbetet med att förbättra säkerheten och trivseln på våra förskolor och gårdar.

En förskollärare från varje avdelning och chefen har ansvar för att planera och följa upp verksamheten, utbyte
av erfarenheter och ha helhetssyn över enheten.
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Vi har arbetsplatsträff en gång i månaden där vi tar upp information, verksamhetsfrågor, personalfrågor,
arbetsmiljöfrågor och övriga frågor.

Förskolan är stängd fyra dagar per år för planering och utvärdering utifrån styrdokument och vårdnadshavarnas
synpunkter.

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Vid synpunkter eller klagomål på vår verksamhet kan Ni vända Er till:

Förskolechefen Eija Vättö Bustinza tel 07612 410 99 e-post eija.vatto@stockholm.se
Helene Teghammer tel 08-508 410 39 e-post helene.teghamme@stockholm.se
Biträdande chef Ewa Ekström tel 508 410 85 e-post ewa.ekstrom@stockholm.se
Birgitta Simonsson tel 08-508 411 38 e-post birgitta.simonsson@stockholm.se

Föräldrarådsrepresentanter, se listan över namn på anslagstavlan.

Efter att Ni har haft kontakt med Eija/Ewa/Birgitta/Helene är det möjligt att kontakta avdelningschefen Connie
Stålhäll Wallin tel 508 03 000 e-post connie.stalhall.wallin@stockholm.se

Alla synpunkter och klagomål dokumenteras, följs upp och redovisas till avdelningschefen och controllern fyra
gånger per år samt till nämnden en gång per år.

VILL DU VETA MER?

Är Ni nyfikna på våra arbetssätt och hur vi tänker nå våra mål kan Ni läsa vår verksamhetsplan samt boka ett
samtal med oss.

Gruppledare ansvarar för avdelningens pedagogiska arbete och de berättar gärna mera om verksamheten och
aktuella händelser:

Månstugan, Hjulstabackar 3-5
Småstjärnorna: Libertad Bustinza
Regnbågen: Pia Opedal
Solstrålen: Christina Kvarnstrand

Solstrålen, Tenstavägen 101
Lillabjörne: Baydaa Boyan
Bamse: Barbara Kowalska
Alfons: Anne Hedlund
Nalle Puh: Gabrielle Gordon-Rozada

Harspåret 7
Eken: Fahima Barakat
Kastanjen: Ann Kristine Edvaldsson
Björken:Emmelie Hedenram
Linden: Monica Olsson
Rönnen: Riffat Jahn

Tornbacken 11
Åse Kristiansson
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Ängstugan, Sundbyvägen 78
Gunghästen:Rebecka Jonsson
Nallen: Hanna Chamirane
Björnen: Eva Beckman Strömsborg
Lejonet: Vergin Hrant

Sundbyvägen 86
Ugglan: Krongjiat Vaajekasem

Tallbacken, Johannelundsvägen
Nyckelpigan:Niki Karakontis
Grodan:Elisabeth Halldèn

Grottan, Söderbergavägen 34
Trollet: Sofia Lövström
Draken: Mona Ygge
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