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Kvalitetsgaranti - Förskoleenheten MOSAIK  

Enheten Mosaik består av 4 förskolor belägna i Spånga-Tensta. 

Vi arbetar utifrån skollagen, läroplan för förskolan, Stockholms stads 

förskoleplan, FN; s barnkonvention samt de av Stockholms 

kommunfullmäktige och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings givna 

åtaganden och ekonomiska ramar. 

Vi inriktar oss i första hand på ett språkutvecklande arbete. Vi arbetar 

utifrån ett mål och resultatstyrt arbetssätt där personalen följer upp 

och utmanar barnens läroprocesser genom observationer, 

dokumentationer, uppföljning, och analyser. 

Vår grundtanke är att barnen lär för livet. 

Vårt mål är att ge barnen trygghet och stimulans för att därmed 

utvecklas till självständiga och aktiva medborgare, utveckla dem 

språkligt, emotionellt, intellektuellt samt deras sociala kompetens. 

Vi ska också möta föräldrarna med respekt och skapa ett bra 

samarbete kring deras barn och erbjuda dessa en trygg och säker 

miljö. 

Alla barn ska med glädje komma ihåg sin förskole vistelse som 

engagerande, inflytelserik och lärorik. 

Faktaruta för enheten MOSAIK 

Antal förskolor i enheten: 4 

Beräknatplatsantal i snitt under året: 254 

Ledning: 1 förskolechef, 2 biträdande förskolechefer 

Antal anställda totalt omräknat till heltidstjänster: 46 

Andel förskollärare: 34% 

Övrig information: 

Förskolan Bittinge, Spånga Kyrkväg 474 består av sju avdelningar; 

tre avdelningar för barn mellan 1-2 år, tre avdelningar för barn mellan 

3-4år och en avdelning för 5 åringar. 

Totalt finns plats för 116 barn 

Förskolan Mellangården, Risingeplan 33 består av fyra avdelningar; 

tre syskonavdelningar för barn mellan 1-4 år samt en avdelning för 5 

åringar. 

Totalt finns plats för 72 barn 

Förskolan Solbacken, Tensta Alle 52 består av två syskonavdelningar 

för barn mellan 1-5 år. 
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Totalt finns plats för 38barn 

Förskolan Rödluvan, Tensta Alle 46 består av två avdelningar; en 

avdelning för barn mellan 1-2 år samt en avdelning för barn mellan 

3-5 år. 

Totalt finns plats för 32 barn 

  

ENHETSMÅL  

Förskolan ger vårdnadshavare möjlighet till delaktighet 
och inflytande kring sitt barns lärande och förskolans 
verksamhet 

Vi har aktiv inskolning, vilket innebär att vårdnadshavare aktivt deltar i 

verksamheten. Inskolningen är grundläggande för en god kontakt med 

vårdnadshavare och den skapar goda förutsättningar för en trygghet 

mellan barn, vårdnadshavare och personal samt ger vårdnadshavare 

insyn i och möjlighet till delaktighet i verksamheten på förskolan. Vi 

informerar om förskolans normer och värden (värdegrundsplan) samt 

brukarenkäten och jämför Service. Detta gör vi under inskolning, 

föräldramöte, utvecklingssamtal, drop-in och öppet hus. Genom 

dagliga möten vid lämning och hämtning sker den största delen av 

kontakten med vårdnadshavare. Uppföljningssamtal sker några veckor 

efter inskolningen för att ge möjlighet till gemensam reflektion och 

utvärdering. I utvecklingssamtal går vi igenom dokumentation och 

eventuella handlingsplaner kring barnet. Varje barn har en portfolio där 

barn och vårdnadshavare kan se barnets arbete och intressen samt hur 

barnets utveckling framskrider. Vi uppmuntrar vårdnadshavare till 

extra utvecklingssamtal vid behov. Information ges även genom 

informationsbrev och per telefon när så behövs. Vi berättar om vår 

verksamhet för vårdnadshavare och synliggör dess innehåll genom 

bl.a. dokumentation och möten. Kvalitetsgarantin möjliggör 

vårdnadshavares insyn i förskolans arbete. Vi bjuder in vårdnadshavare 

och barn till temakvällar där vi tillsammans har olika aktiviteter. 

Personalen bemöter vårdnadshavare och barn med lika värde och 

respekt oavsett bakgrund och förutsättningar. Alla blir sedda och 

bekräftade vilket bidrar till att det känns tryggt att lämna sitt barn på 

förskolan. Vi arbetar aktivt för att lyfta upp flerspråkighet i 

verksamheten, det gör vi genom att involvera föräldrar i det dagliga 

arbetet på förskolan, t.ex. genom att läsa böcker för barnen på sitt 

modersmål. På vissa avdelningar finns böcker på olika språk. 

Förskolan är öppen för vårdnadshavare som vill delta i verksamheten 

tillsammans med sitt barn. Personalen tar emot besökare och visar och 

berättar gärna om verksamheten. Genom brukarenkäten får förskolan 

vårdnadshavares respons på verksamheten. 
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Förskolan samarbetar med skolan vid övergång 

Vi följer stadens gemensamma plan för övergång mellan förskola och 

skola, både individuellt och övergripande, i samverkan med skola och 

vårdnadshavare. Personalen på förskolan förbreder barnen och skapar 

förväntningar på vad som kommer att hända i skolan. De nyblivna 

skolbarnen bjuds under läsåret in på besök till förskolan så de får 

berätta om skolan. Barnen får med sig sin portfolio från förskolan. 

Personalen i förskola och skolan utbyter erfarenheter med varandra i 

pedagogiska caféer. Lärare från skolan besöker förskolan och träffar 

blivande skolbarn, vårdnadshavare och personal. Barnen förbreds inför 

skolstarten genom att besöka matsal, öva på att leka på gårdar utan 

staket och att få träffa sina nya klasskamrater. Barnen deltar i skolans 

förberedelseträffar. 

Förskolan är en trygg och säker plats för alla barn 

Vi har ett bra bemötande vid den dagliga kontakten med 

vårdnadshavare. Vi arbetar med barnen i smågrupper så att alla blir 

sedda och hörda. På reflektionssamlingen får barnen möjlighet att 

berätta om hur de upplevt att dagen har varit. Skyddsombuden 

tillsammans med chefen gör kontinuerliga skydd- och säkerhetsronder. 

Alla i enheten känner till regler och rutiner i det systematiska 

säkerhetsarbetet. På varje förskola finns en person som ansvarar för 

utförande av felanmälningar till fastighetsägare. På varje förskola finns 

det också en person som rapporterar in tillbud och incidenter i IA 

(Informationssystem om arbetsmiljö). Öppningspersonalen barnsäkrar 

gårdarna varje morgon. Vi tar emot synpunkter och klagomål från 

vårdnadshavare och använder dessa som underlag för att förbättra 

verksamheten. Alla som arbetar i vår verksamhet lämnar in uppgifter 

från belastningsregistret och lyder under sekretess och tystnadsplikt.  

Barn utmanas och utvecklar olika förmågor och 
kunskaper i pedagogiska miljöer 

Alla barn ges lika möjligheter till lek, att undersöka, prova på och 

utforska olika material och leksaker. Barnen har tillgång till olika 

pedagogiska miljöer inne och ute som kan hjälpa till att stärka dem i 

deras självkänsla och förmåga att göra egna val utifrån sina intressen 

och förutsättningar. Personalen uppmuntrar barn att komma med egna 

förslag och idéer. Utifrån sina tankar och åsikter får barnen möjlighet 

att påverka verksamheten och vidarutveckla sina intressen. Barnen 

delas i mindre grupper för att få möjlighet att känna tillhörighet, 

delaktighet och utveckla sin identitet, känna tillit till sin förmåga samt 

att se andra barns kompetens och ta del av det. En del avdelningar 

reflekterar tillsammans med barnen varje eftermiddag över hur dagen 

har varit och vad var och en har lärt sig. Arbetslagen använder bland 

annat protokollen och dokumentationen från MoRs till att analysera 

avdelningens miljöer och därmed utforma miljöer tillsammans med 

barn och vårdnadshavare för att passa den aktuella barngruppen och 
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arbetet som just nu pågår. Förskollärarna ingår i en kvalitetsgrupp för 

att arbeta med olika pedagogiska frågor samt att ta fram olika 

dokument. All personal deltar i pedagogiska möten av olika slag. 

Ledningen har reflektionstid tillsammans med arbetslaget varje år för 

att diskutera avdelningens utveckling. Vi arbetar utifrån stadsdelens 

språkprogram. Vi använder språkdomäner i utvecklingssamtal med 

vårdnadshavare. På enheten har vi flera läsombud som har ett särskilt 

ansvar att se till att barnen kommer i kontakt med litteraturen. På 

vilan/lugna stunden läser personalen för barnen. Vi brukar 

kontinuerligt gå till biblioteket och låna böcker med barnen. Den 

förskolan som ligger lite längre bort från biblioteket har tillgång till en 

bokbuss. Barnen får stiga på bokbussen och lyssna på sagor och sedan 

får de låna böcker. Vi lånar ”tvilling böcker” som används för att 

barnen ska kunna följa med när personalen läser. Barnen får låna 

förskolansböcker över helgen för att kunna läsa med sina föräldrar. De 

flesta av personalen har gått på en kurs "Tecken som stöd" vilket har 

varit ett stort stöd för barn och personal. På förskolorna finns symboler 

och skriftspråk på olika språk. Vi använder olika språk i den mån som 

finns att tillgå för att stärka modersmålet. Barnen har möjlighet att 

utveckla sina kunskaper inom IKT och tekniska kunskaper med hjälp 

av bland annat surfplatta. Barnen får spela in egna berättelser med 

hjälp av teckningar, figurer och bilder och komponera dessa till musik 

och tal. Även stadens IKT (Information och Kommunikations 

Teknologi)– satsning har gett fördjupade kunskaper i arbetet med 

media och på enhetens förskolor har alla avdelningar en surfplatta att 

tillgå. Varje barn får utveckla sin förmåga att upptäcka och använda 

matematik i meningsfulla sammanhang samt få grundläggande 

kunskaper i begreppsuppfattning. Personalen stödjer och uppmuntrar 

barnen i det matematiska tänkandet i vardagen. som att till exempel 

jämföra storlekar, mängd, volym och tyngd. I bygg- och 

konstruktionsarbete använder barn olika material i sitt skapande. 

Stadens NTA (Natur och Teknik för Alla) gör det möjligt att utveckla 

arbetet med naturvetenskapliga fenomen inom områdena ljus, ljud, luft 

och vatten. På detta sätt främjar vi barnens tekniska och 

naturvetenskapliga utveckling.  

Alla barn erbjuds kultur och idrott i nära anslutning till 
verksamheten 

Vi besöker lekparker och idrottsplatser i närområdet. Förskolans 5 

åringar får möjlighet att gå till simskolan. Alla 5 åringar är med i El 

Sistema som använder musiken som mål och medel för mänsklig och 

social utveckling. Här får barnen möjlighet att bygga självkänsla och 

självförtroende samt skapa nya kulturella språk för livet. De äldre 

barnen erbjuds skridskoåkning. Vi informerar vårdnadshavare om de 

kulturevenemang och idrottsaktiviteter som ordnas på kvällar och 

helger. Alla barn erbjuds minst en professionell kulturupplevelse per 

termin.  
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Alla barn har möjlighet att ta del av varierade 
kulturupplevelser 

Vi arbetar aktivt för att skapa kultur för, med och av barn. Barn har 

möjlighet att i mindre och större grupper skapa egen kultur i den 

skapande verksamheten, musikstunder och i olika former av drama. Vi 

uppmärksammar barnen på den konst vi ser i närmiljön, t.ex. 

byggnader och skulpturer. Barnen får lyssna på olika sorts musik vid 

olika tillfällen. Vi besöker biblioteket där de har sagostunder på flera 

språk. Till en av förskolorna kommer bokbussen. Barnen får lyssna på 

sagor och ibland spelas det teater i bussen och därefter får de låna 

böcker. En avdelning fördjupar arbetet med litteratur genom att ge 

barnen kulturella upplevelser kring specifika författare och 

illustratörer. Detta genomförs med hjälp av författarbesök, 

dramatisering, dockteater, eget bokskapande och återkommande 

teaterbesök. Att bjuda in en nutida (samtida) barnboksförfattare ger 

många tillfällen att diskutera olika sorters litteratur med barn. Barnen 

ges möjlighet att se olika sorters barnlitteratur, vad gäller bild, språk, 

kultur och form. Vi besöker konsthallen, museum, julskyltning och 

julkrubba. Vi firar lucia, jul, påsk, midsommar, förskolans dag/spår av 

barn, FN-dagen och uppmärksammar olika kulturers högtider. Varje år 

firar en avdelning Nobeldagen genom att dela ut Nobelpris/medalj till 

varje barn. Varje barn få två Nobelpris/ medalj. Den ena 

priset/medaljen är för något bra de har gjort inom social kompetens 

området och det andra priset/medaljen är mer individuell då de har 

gjort insatser inom ett specifikt område som t.ex. natur, teknik, 

matematik, kultur. Efter pris/medalj utdelningen bjuds det på ett 

festligt mellanmål. Vi har en kulturalmanacka med olika högtider som 

vårdnadshavare tittar på och sedan berättar om deras högtider. Barnen 

tar del av varandras traditioner och kulturer genom samtal, samlingar 

och föräldrars engagemang. Vårdnadshavare tar med sig böcker från 

sina hemländer och läser för barnen. Några av förskolorna har varje år 

öppet hus då föräldrarna bjuder på mat från sitt hemland. Genom 

kulturombuden får vi information om vilka aktiviteter som finns 

tillgängliga för barnen inom stadsdelen. ”Kultur i ögonhöjd” ger stöd 

till pedagoger om vad som finns att tillgå och vad staden beslutat för 

att synliggöra barns rätt till kultur. Förskolans 5 åringar deltar i El 

Sistema. Alla grupper som deltar i El Sistema har fått en CD-skiva med 

musik och sånger som barnen kan lyssna på och gör rörelser till. Detta 

leder till att äldre barn visar de yngre vilka rörelser som skall göras till 

olika musikstycken. De äldre barnen får också delta i en satsning från 

idrottsförvaltningen, som ger barnen möjlighet till simskola i Tensta 

simhall. Flera av förskolorna deltar varje år i Lilla Vasaloppet som 

Erikslundsparken ordnar. På förskolan har barnen mini röris eller andra 

rörelse aktiviteter inne eller ute där de får träna på kropps- och 

rumsuppfattning.  
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Alla medarbetare arbetar för en miljövänlig livsstil med 
fokus på ekologisk hållbarhet och kemikaliesmarta 
förskolor 

Personalen diskuterar med barnen om varför vi sorterar 

återvinningsmaterial och matrester och varför vi använder 

återbruksmaterial för att ge barnen kunskap om en miljövänligare 

livsstil. Föräldrar är informerade om arbetet med kemikalieplanen. 

Personalen är insatt i vilka material som skall finnas kvar eller tas bort 

ur ett miljöperspektiv (Kemikalieplanen). Genom planerad vistelse i 

naturen, goda förberedelser och efterarbete tillsammans med barnen 

tydliggörs naturens kretslopp. Vi planterar frön och ser hur det växer 

som en del av arbetet med att åskådliggöra kretsloppet för barnen. De 

äldsta barnen får delta i ett kretsloppsarbete i Spånga By och får 

därmed ökad förståelse för hur händelser i naturen hänger samman. 

Barnen har möjlighet att en dag i veckan planera och påverka 

förskolans matsedel, för att bli medvetna om en hälsosam livsstil. På 

en av förskolans avdelningar används ”flexibelt mellanmål”, vilket 

innebär att mellanmålet finns framdukat och barnen äter vid det 

tillfälle de själva önskar. Detta frigör mer tid för barnens lek och 

begränsar antal tillfällen under dagen då barnen måste plocka undan 

och avsluta sin pågående lek. Vid planering av matsedeln utgår vi från 

Livsmedelverkets och Stockholms stads riktlinjer och råd om måltider 

i barnomsorg. Andelen ekologiska livsmedel är ca 38 %. Alla förskolor 

serverar två vegetariska luncher per vecka och utgår från säsong när vi 

handlar frukt och grönsaker. Vi arbetar för att minska matavfallet 

genom att bättre beräkna antalet portioner. Hela enheten deltar i 

sortering av matavfallet och förpackningsmaterial. Vi sorterar även 

miljöfarligt avfall. Vi köper miljömärkta hygien- och rengöringsmedel 

och tvättmedel.  

Ljudmiljön i förskolan är god 

Nya investeringar av ljuddämpande bord och stolar är under inköp. 

Personalen organiserar barnen i mindre grupper för att dämpa 

ljudnivån. På en del förskolor/avdelningar finns ett ljudöra som visar 

barn och personal om ljudnivån är för hög. Prata och diskutera med 

barnen om hur ljud påverkar kroppen. Använda NTA ljud-låda för att 

experimentera med olika ljud. På en del avdelningar finns det mattor 

som dämpar ljudnivån.  

Enheten präglas av jämställdhet och jämlikhet samt är fri 
från all typ av diskriminering på grund av kön 

All personal oavsett kön, ålder, etnisk eller religiös tillhörighet ges lika 

möjlighet till delaktighet i verksamheten. På enheten arbetar vi efter 

vår likabehandlingsplan som revideras årligen. Vi diskuterar och 

reflekterar kring värdegrundsfrågor på arbetsplattsträffarna. Inom 

enheten arbetar vi med interkulturellt perspektiv och ser varandras 

kompetenser, likheter och olikheter som utmaning och utveckling i 
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verksamheten. Vi tillvaratar de kvalitéer som alla har. Varje 

medarbetare uppmärksammas genom medarbetarsamtal och dess 

åsikter och behov. Där bestäms också ett individuellt åtagande som 

senare följs upp. Vid diskriminering eller mobbning råder nolltolerans 

och hur vi arbetar med det finns dokumenterat i likabehandlingsplanen. 

Personalen arbetar vidare med värdegrundsfrågor tillsammans med 

barnen genom att dramatisera konfliktsituationer.  

Alla barn har lika möjligheter att ta del av verksamheten 

Alla barn bemötts med respekt och får samma möjligheter att ta del av 

verksamheten oavsett kön. Likabehandlingsplanen och FN:s 

Barnkonvention är levande dokument i verksamhetens dagliga arbete. 

Vi har ett förhållningssätt där vi uppmuntrar barnen att se sina och 

andras förmågor och egenskaper. All material är tillgänglig för alla 

barn. Vi använder observationer, dokumentationer av olika slag t.ex. 

filmer och foto för att utesluta att det förekommer någon slags 

könsfördelning i arbetet och förhållningssättet gentemot barnen. 

Enheten Mosaiks brukare bemöts med respekt 

Alla barn och vårdnadshavare bemöts med respekt. Vi bemöter varje 

individ utifrån hens förutsättningar och behov. Resultatet av 

brukarundersökningen ligger som en grund för utvecklingsarbetet i 

verksamheten.  

Enheten lever upp till FN:s barnkonvention 

Hela enheten arbetar gemensamt utifrån framför allt 

Barnkonventionens olika artiklar. Vi diskuterar tillsammans med 

barnen om vilka rättigheter de har trots olika förutsättningar och att det 

ser olika ut i världen. Vi samtalar med barnen om deras integritet och 

viljan att få önska och kunna säga nej och stödjer dem med detta i 

verksamheten. Vårdnadshavare informeras kontinuerligt om detta 

arbete. Vi arbetar med materialet ”10 kompisböcker” baserat på FN:s 

barnkonvention, som tar upp olika etiska dilemman. Detta arbete 

utvecklar barnens empatiska och sociala förmågor och förståelse samt 

sätter samspel barn emellan i fokus. Vi dramatiserar några artiklar och 

därefter diskuterar vi dem med barnen. Hela enheten medverkar 

gemensamt till att lyfter fram och fira FN:s barnkonventionsdag genom 

att sjunga, släppa upp ballonger med artiklarna fästa på och avslutande 

korvgrillning tillsammans.  

Vårdnadshavare har stor tillit och känner förtroende till 
verksamheten 

Vi har en aktiv inskolning vilket innebär att vårdnadshavare de första 3 

dagarna är tillsammans med sitt/sina barn i verksamheten. Detta gör att 

vårdnadshavaren får vara med i den dagliga verksamheten och på detta 

sätt få en inblick hur verksamheten fungerar. Detta tror vi leder till att 
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man får en tillit och ett förtroende när man vad barnen upplever under 

sin vistelse hos oss. Inför brukarenkäten har vi föräldrasamtal eller 

föräldramöten där vi går igenom brukarenkätens innehåll och vikten av 

att svara. Informerar om hur man kan vara delaktig i våra barns lika 

uppväxtvillkor genom att delta i stadsdelens medborgardialoger LUP- 

lokal utvecklingsprogram.  

RÄTTELSE  
Om vi inte lyckas leva upp till våra åtaganden kommer vi att genast se 

över rutiner och rätta till det som blivit fel. 

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL  
Vi vill ha en god kvalité på vår verksamhet därför är alla synpunkter 

viktiga. 

Ett bra sätt att lämna synpunkter på verksamheten är att svara på 

brukarenkäten som kommer till er varje år. 

Om man har synpunkter eller inte tycker att vi lever upp till våra 

åtaganden vill vi att ni hör av er till oss så att vi tillsammans kan rätta 

till eventuella fel. 

Ta i första hand kontakt med berörd personal på den avdelning 

ditt/dina barn går. 

I andra hand kontakta förskolechef Irene Schölin på tel: 0761241140 

eller till biträdande chefer Eija Soppela tel: 0761241200 eller Aria 

Rashid tel: 0761241033. 

Om du inte fått gehör för dina synpunkter kan du vända dig till 

avdelningschefen för förskola i Spånga-Tensta Connie Stålhäll Wallin 

tel: 50803375 

VILL DU VETA MER?  
Vår verksamhet består naturligtvis av mer än dessa åtaganden som vi 

har presenterat här. Vill man veta mer om hur vi arbetar kan man 

vända sig till personalen på förskolan för att ta del av vår 

verksamhetsplan. 

Det går även att läsa mer på www.stockholm.se/jamfor 

Irene Schölin Förskolechef tel: 0761241140 

Eija Vahlsten Bitr. förskolechef tel: 0761241200 

Aria Rashid Bitr.förskolechef tel: 0761241033 

  


