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Vår verksamhetsidé bygger på tillit, samspel, delaktighet, meningsfullhet och att visa 

respekt för individen. Vi vuxna ska arbeta utifrån demokratiska principer, allas lika 

värde och därigenom vara förebilder för barnen. Vi ser barn som kompetenta och 

utrustade med många förmågor. Barns rättigheter och kunskapande är av stor vikt i 

våra verksamheter. Ett projektinriktat arbetssätt ligger till grund för vårt kunskapande 

och den pedagogiska dokumentationen är dess verktyg. Den pedagogiska miljön och 

verksamhetens innehåll ska utmana och uppmuntra barns lärande. Pedagogerna arbetar 

som reflekterande praktiker och tillsammans med barnen erövrar en ny syn på kunskap 

och lärande. 

Med ett interkulturellt förhållningssätt ger vi alla barn möjligheter oavsett bakgrund. 

Vår syn och arbetet med flerspråkighet ger barnen större möjligheter att utveckla sin 

språkförmåga och desto fler språk människan behärskar desto fler verktyg har tanken 

tillgång till. Vi använder ett normkritiskt förhållningssätt/arbetssätt i verksamheterna. 

Vi arbetar för ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna. De ska få information om 

verksamhetens mål, åtaganden och syfte och ges möjlighet till inflytande. 

 

Vi strävar efter en välkomnandets förskola, vilket innebär att vi välkomnar allas 

olikheter. 

 

Vi gör skillnad för människan i vardagen. 
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                                                     Ovanstående uppgifter avser förhållandet den 31/1 2015 

 

Inom enheten har vi en pedagog med utbildning i performansanalys, en pedagog har 

specialkompetens i musik, 10 NTA-pedagoger(Natur och Teknik för Alla) med 

utbildning i vatten, ljud och luft, 7 pedagoger med kompetens kring Flerspråkighet, 10 

läsombud och 6 stycken VFU-handledare(Verksamhetsförlagdutbildning). 

Målgrupp/brukare 

Verksamheten är till för barn mellan ett till fem år och deras vårdnadshavare/familjer. 

Styrdokument 

Förskolans verksamhet styrs av Skollag, Läroplan för Förskolan, Stockholms stads 

Förskoleprogram, FN:s barnkonvention samt vår stadsdels uppställda mål. 

Satsningar/Utmaningar 

Vi satsar på fortbildning genom vår kvalitetsgrupp, miljögrupp, kurser i pedagogisk 

dokumentation och nätverk/pedagogiska seminarium. Fortbildning sker även i 

stödpedagoggruppen gemensamt med övriga i stadsdelen. 

Under året kommer vi att utbilda fler NTA-pedagoger. 5 stycken på 

introduktionsutbildning och 1 pedagog i vatten, 2 i ljud och 2 i ljus. 

Genus (ett normkritiskt tänkande) och interkulturellt förhållningssätt är områden som 

vi fortsätter fördjupa oss i under kommande år. 

Vi gör satsningar på stadsdelens Språkprogram, Stockholm Högläser och 

flerspråkighet. 

En gemensam studiedag med pedagoger från skola och förskola anordnas, med syfte 

att öka samsyn på barns kunskapsutveckling. Fortsätta att utveckla och förbättra 

samarbetet med skolan för att främja barns lärande. 

Antal förskolor i enheten: 7 

Ramtider: 6.30 - 18.30 

Beräknat platsantal i snitt under året: 305 

Ledning: 1 förskolechef, 1 bitr. förskolechef, 1 pedagogista 

Antal anställda totalt omräknat till heltidstjänster: 61,1 

(innefattar alla personalkategorier) 

Andel förskollärare: 37% 

Pedagogisk inriktning: Traditionell förskolepedagogik dvs. 

Lpfö 98 reviderad 2010 och Reggio Emilia inspiration 

Övrig information: 2 Familjedaghem 

Budget: Budgetomgång för 2015 är prognostiserat till 

ca 33.0 milj. 
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ÅTAGANDE  

BARNEN HAR INFLYTANDE I SITT LÄRANDE. 

Barnen ges möjlighet att påverka innehållet av dagen. Barnen är delaktiga vilket 

innebär att de tillfrågas och har inflytande över en del beslut som tas. Vi uppmuntrar 

barnen att ta egna initiativ och att ifrågasätta i olika situationer. Barn ges möjlighet att 

använda och välja bland många olika uttryckssätt. Barnens frågor och tankar för 

arbetet vidare. Det skall ges tillgång för barnen att ha valmöjligheter varje dag. Genom 

reflektion får barnen inflytande över sitt lärande. De ges inflytande i miljöns 

utformning. Barnen är delaktiga i det pedagogiska dokumentationsarbetet. Alla barn 

skall inkluderas i verksamheten/projektarbeten utifrån sina egna förutsättningar och 

behov. Då vi arbetar i mindre grupper ges barnen mer utrymme för inflytande och 

mertid med pedagog.  

 

BARNEN UTVECKLAR SITT LÄRANDE MED SPRÅK, MATEMATIK, 

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK SOM VERKTYG. 

Med ett projektinriktat arbetssätt ger vi barnen chansen att få utforska i samspel med 

andra barn. Vi har en helhetssyn på lärandet, vilket för oss innebär att utforska sitt 

intresse utifrån många tänkbara vinklar, ämnen och med alla sina sinnen. Vi 

uppmuntrar barnen att utforska sin omvärld med leken och de hundra språken som 

verktyg, de har möjlighet till många olika uttryckssätt. Vuxna och barn har ett 

gemensamt naturvetenskapligt förhållningssätt i barnens utforskande. Barnen har 

tillgång till material och miljöer som stimulerar matematiskt, naturvetenskapligt och 

tekniskt tänkande. Miljöerna ska vara tillåtande, tillgängliga och rikliga på 

undersökande material. Vi främjar lärandet genom möten mellan barn/barn och 

pedagoger/barn i olika arrangerade aktiviteter där dialogen ligger som grund. Vi 

inkluderar alla barn i gruppen och uppmärksammar de barn som behöver mer hjälp och 

stöd i sin utveckling. Vi ser barnen som kompetenta, nyfikna, aktiva och kreativa med 

lust att lära. Barnen ses som resurser för varandras lärande. Barnen uppmuntras att 

använda sin kompis för att hitta lösningar på problem(uppgifter). Det stärker vår 

självkänsla att vara någon till hjälp. Vi synliggör barnens olika strategier och deras 

läroprocesser för dem själva och varandra. För att stärka barnens självkänsla så ger vi 

dem möjlighet att påverka innehållet av dagen. Barn som är delaktiga vågar ta för sig. 

Vi använder olikheter som verktyg för att främja barns självkänsla och identitet. (Jag 

duger/är bra som jag är) Barnen erbjuds en miljö där det egna uttrycket, muntligt och 

kreativt, får utrymme och de ges utrymme för egna uppfattningar. Vi uppmuntrar 

barnen att argumentera för sina tankar och åsikter. Alla barn ges möjlighet till att 

reflektera, resonera och argumentera. Vi tänker medvetet kring vår fysiska miljö, så att 

möten naturligt kan uppstå mellan barnen och leda till dialog. Våra miljöer är viktiga 

för att stärka barnens självkänsla och identitet. Jag är en som kan! Barnen uppmuntras  
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att förhandla för att nå enighet. Vi använder litteratur som lockar till nya utforskanden 

och frågeställningar. Pedagogerna ser sig själva som en resurs vars uppgift är att ge 

verktyg till barnens utforskande, samt att vara medveten och nyfiken så att vi kan ta 

vara på alla situationer som uppstår. Pedagogerna är tillåtande, ser möjligheter och 

uppmuntrar alla barn att pröva. Pedagogerna är medvetna om sin betydelse som 

språklig förebild och använder ett rikt och nyanserat språk. De bekräftar barnens språk 

genom att samtala och lyssna aktivt. Ge tid till dialog och ge barnen möjlighet att 

återberätta och reflektera över vad som händer i vardagen. Statsdelens Språkprogram 

ligger till grund för vårt arbete med språkutveckling, flerspråkighet, genrer m.m. För 

att stödja flerspråkiga barns språkutveckling så är vi lyhörda och benämner allt på 

svenska. Vi samarbetar med föräldrar/vårdnadshavare för att få ord översatta till 

barnens modersmål. På biblioteket lånar vi sagoböcker på olika språk. Vi använder 

våra flerspråkiga pedagoger i den mån det samstämmer till att läsa böcker på sitt 

modersmål. Vi använder oss medvetet av böcker med olika genrer för att berika 

barnens språkutveckling, tillika det talade språkets olika genrer i verksamheten. 

Verksamheten präglas av ett interkulturellt förhållningssätt vilket innebär att: 

• språklig och kulturell mångfald är utgångspunkten i arbetet,  

• se olikheter som en tillgång,  

• utgå från barnens kunskaper och erfarenheter, 

• barnen möts av positiva attityder till sitt språk och sin kultur, 

• föräldrarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara, 

• texter, bilder och material som speglar olika kulturer och miljöer används,  

• visa ömsesidig respekt och nyfikenhet – våga mötas, 

• låta olika åsikter och synsätt berika varandra  

Med ett interkulturellt förhållningssätt ger vi alla barn möjligheter oavsett bakgrund.  

 

ALLA BARN HAR LIKA GODA MÖJLIGHETER OAVSETT BAKGRUND 

OCH KÖN TILL EN LIKVÄRDIG FÖRSKOLA. 

Enhetens likabehandlingsplan utvärderas, uppgraderas och ny kartläggning görs varje 

år för att motverka diskriminering och medvetandegöra pedagogerna om kränkningar 

förekommer. Det är viktigt att hålla dessa diskussioner vid liv och att våga lyfta det 

som uppstår. Alla barn och vuxna möts med respekt oavsett kön, religion eller 

familjeförhållanden. Barns rättighet att oavsett kön inkluderas i den verksamhet som 

sker på avdelningarna utifrån sina förutsättningar. Varje barn har möjlighet att prova 

olika aktiviteter utan att låta sig hindras av vad som traditionellt förväntas av flickor 

och pojkar. Alla barn ska ges möjlighet att uppleva sig vara en tillgång för gruppen. Vi 

använder ett normkritiskt förhållningssätt/arbetssätt i verksamheterna. Vilket innebär 

att vi ifrågasätter vår verksamhet och normer för att få syn på huruvida vi har 

åstadkommit en likvärdig verksamhet för alla barn. Detta ventileras under reflektion i  



 

6 
 

 

 

arbetslagen för att klargöra för oss själva var vi befinner oss i vårt utvecklingsarbete. 

Verksamheten präglas av ett interkulturellt förhållningssätt vilket innebär att: 

 • språklig och kulturell mångfald är utgångspunkten i arbetet, 

 • se olikheter som en tillgång, 

 • utgå från barnens kunskaper och erfarenheter, 

 • barnen möts av positiva attityder till sitt språk och sin kultur, 

 • föräldrarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara, 

 • texter, bilder och material som speglar olika kulturer och miljöer används, 

 • visa ömsesidig respekt och nyfikenhet – våga mötas,  

• låta olika åsikter och synsätt berika varandra. 

 Med ett interkulturellt förhållningssätt ger vi alla barn möjligheter oavsett bakgrund. 

Vi samarbetar med föräldrar/vårdnadshavare kring flerspråkighet, stödet till 

modersmålet och utvecklar svenska språket. Vikten av att ha språksamtal tillsammans 

med föräldrar/vårdnadshavare med syfte att gemensamt skapa en medvetenhet kring 

barnets språkutveckling och hur vi gemensamt kan bidra till att ge goda förutsättningar 

för detta. Pedagogerna upplyser om det positiva med att desto fler språk människan 

behärskar desto fler verktyg har tanken tillgång till. Vi uppmuntrar till läsning av 

gemensamma böcker på våra olika modersmål. Våra föräldrar/vårdnadshavare 

uppmuntras att benämna de pågående projektarbetena och andra arbeten på sina 

modersmål för att ge stöd till barnens lärande. Utifrån artikel tre i Barnkonventionen 

ska barnens bästa komma i främsta rummet. Vi uppmuntrar barnen att bilda åsikter och 

fritt uttrycka sina tankar, idéer och önskningar. Argumentera, förhandla och 

kompromissa är viktiga inslag i vår verksamhet som ökar barnens kompetens för 

inflytande och yttrandefrihet. Att som pedagog ta sig tid att lyssna på och föra dialog 

med varje enskilt barn. I verksamheten/projektarbeten arbetar vi mot att inkludera alla 

barn utifrån deras egna förutsättningar och behov. Vår strävan är att alla respekterar 

varandras rättigheter. Vi arbetar utifrån stadens riktlinjer, Förskoleprogrammet, 

Läroplan för förskolan och FN:s Barnkonventions normer, säkerhet, hälsa, personal 

antal och lämplighet.  

 

ALLA BARN HAR GOD OCH LIKVÄRDIG TILLGÅNG TILL 

PROFESSIONELL KULTUR OCH TILL EGET SKAPANDE. 

Vi använder oss av barnkulturplanen "Kultur i ögonhöjd" som stöd och 

inspirationskälla. Det är varje barns demokratiska rättighet att ta del av och utforska 

konstnärliga uttryck och kultur i alla dess former och tillika det egna skapandet. Vi 

använder oss av webbplats kulan och dess sökfunktioner för att nå det som passar oss, 

både då det gäller utbud, inspirations och kunskapssidor. I första hand nyttjar vi den 

kultur som erbjuds i stadsdelen på bl.a. biblioteken. Vi besöker olika bibliotek i 

området och använder deras tjänster som ex: utbud med teater, sagostunder på olika  
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språk och lånar böcker. I våra projektarbeten förekommer kulturaktiviteter som t.ex. 

Muséebesök. Barnen får tillgång till många olika estetiska uttryckssätt i projekten (de 

hundra-språken) såsom lek, bild, film, rörelse, sång och musik, dans och drama. Det 

arrangeras vernissager med barnen för att visa vad vi gör i den dagliga verksamheten. 

Sagor används för att leka och dramatisera. Vi arbetar med stadens satsning Stockholm 

Högläser. Med kulturens hjälp får barnen tillgång till alla sina språk.  

 

RÄTTELSE  

I de fall ni som föräldrar inte anser att förskolan lever upp till åtagandena uppmanas ni 

att kontakta avdelningspersonalen eller förskolechefen för att framföra era synpunkter. 

Vi tar upp de synpunkter som inkommit från er och diskuterar dem. Om vi finner 

synpunkterna relevanta omprövar vi vårt arbetssätt för att uppfylla åtagandet om det är 

möjligt. I annat fall får vi konstatera att vi åtagit oss något som vi, av olika skäl, inte 

kan leva upp till. Vi får då till nästkommande verksamhetsår revidera våra åtaganden. 

 

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL  

Vid klagomål och synpunkter på verksamheten vänder ni er första hand till personalen 

på den avdelning där ert barn går, ni kan även kontakta förskolechef Kitty Sund-

Nilsson på tfn.08-508 41 415. Om ni inte anser att ni får gehör för era synpunkter kan 

ni vända er till avdelningschefen för Förskola,  

Connie Stålhäll-Wallin tfn.08-508 03 375. 

 

VILL DU VETA MER?  

Vill ni veta mer om hur vi arbetar så är ni välkomna att besöka verksamheten. Vi ser 

ert intresse som möjlighet för oss att utveckla vårt arbete. 

Stockholm 20150219 

Kitty Sund-Nilsson 

Förskolechef 

Solhems förskolor 

Tlf 08-50841415 

Telefax 08-50841416 

e.post: kitty.sund-nilsson@stockholm.se 

 

 


