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Handläggare: Åsa Franzén

Verksamhetsplan Fredhäll och Kristineberg
Inledning
Vår gemensamma vision för alla Kungsholmens kommunala förskolor:
Barnen blir världsmedborgare i ett samhälle där det livslånga lärandet står i
fokus
Fredhäll och Kristineberg 2013 består av åtta förskolor:
Förskolan Hattstugan på Smedsuddsvägen 6 är en förskola för barn 1-5 år. Under
våren 2013 kommer det att gå 15 barn på förskolan. Där befinner sig barnen och
pedagogerna i mycket stor utsträckning utomhus och ser utomhusmiljön som en
tillgång både i vardagen på förskolan men också genom projekt och utflykter.
Förskolan Lilla Björn, Lagerlöfsgatan 5, har fem avdelningar tre av dessa har barn
i åldern 1-2,5 år och de andra två har barn i åldern 3-5 år. Det är 88 barn på
förskolan. Det gemensamma alla avdelningar arbetar med är projekt och ett
tematiskt arbetssätt. Förskolan Lilla Björn har en mycket stor och attraktiv gård
som används mycket.
Förskolan Purpurn, Rålambsvägen 52, är en förskola med 25 barn. Barnen är
uppdelade i två grupper. Arbetar mycket tematiskt, barnen är i åldern 2,5-5 år.
Förskolan Spårvagnen, Rålambsvägen 51, är en förskola med tre avdelningar, två
för de yngsta barnen 1-3 samt en avdelning för de äldre 3-5 år. Det är 51 barn på
förskolan. Förskolan arbetar med ett temainriktat arbetssätt.
Förskolan Väderleken, Rålambsvägen, 24 är en förskola med 19 barn i åldern 2,55 år. Förskolan arbetar mycket med utomhuspedagogik och arbetar med projekt.
Förskolan Nallen, Kristinebergsvägen 20, är en förskola med två avdelningar var
av en avdelning har mycket utomhuspedagogik. Den andra avdelningen arbetar
traditionellt med temagrupper. Under våren 2013 är det 33 barn på förskolan.
Förskolan Ängsknarren, Kristinebergsvägen 44, är en förskola med 35 barn som
arbetar i temagrupper. De äldre barnen har en hemvist och de yngre barnen en
hemvist.
Förskolan Iskristallen, Drottningholmsvägen 44, är en förskola med 66 barn.
Barnen är indelade i färggrupper och är i stort åldershomogena. Barnen har
tillgång till hela förskolan där alla rummen har olika ämnen. Det vill säga
upplevelserum, ateljé, matsal byggrum, läsrum osv.
Ledningen består av förskolechef, två bitr. förskolechefer och en pedagogisk
handledare. Förskolechefens uppdrag är att leda och utveckla, utvärdera och följa
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upp verksamheten tillsammans med bitr.förskolechefer. En bitr.förskolechef är mer
inriktad på det pedagogiska uppdraget och den andra bitr.förskolechefen är mer
inriktad mot det administrativa uppdraget. Båda två har även ansvar för olika
förskolors operativa och dagliga verksamhet. Pedagogisk handledare arbetar med
att handleda pedagogerna i grupp och genom nätverk. Under våren 2013 kommer
vi att arbeta ihop med en ateljerista. Detta är ett försök till att finna djupare
förståelse kring den pedagogiska dokumentationen och att det finns många olika
uttrycksätt.
Förskolornas verksamhet riktar sig till barn i åldern 1-5 år. Vi erbjuder en
verksamhet där lek, lärande och omsorg går hand i hand. Vi vill att barn och
föräldrar ska känna sig välkomna och delaktiga hos oss. Föräldrarna skall med
förtroende kunna lämna sitt barn i vår verksamhet och känna sig trygga med vår
pedagogiska kompetens.
Våra riktlinjer är Förskolans läroplan, FN:s barnkonvention, Stockholms stads
förskoleplan och Kungsholmens stadsdelsnämnds verksamhetsplan.
Verksamheten utgår från varje barns olika behov och kompetenser och ska bidra
till en positiv uppväxt inom stadsdelen Kungsholmen. Vår värdegrund bygger på
tilltro till barns egna förmågor och vi vill att verksamheten ska vara rolig, trygg,
stimulerande och locka till upptäckarlust, lek och lärande i samspel med andra
barn och vuxna.
Vi uppmuntrar barnen till fantasi, nyfikenhet, lek och skapande både ute i naturen
och inomhus för att stimulera till ett livslångt lärande. Den tid barnen har på
förskolan ska ge dem tron på den egna förmågan att lära och att möta utmaningar
på ett konstruktivt och lustfyllt sätt. Grundförutsättningarna för förskolans
verksamhet bygger på att läroplanens värdegrund är väl förankrad inom hela
organisationen. Pedagogerna arbetar för att vara goda förebilder och visa respekt
för och omtanke om såväl små som stora människor. Vi arbetar aktivt för att våra
förskolor ska vara en arena där jämställdhet, respekt och likabehandling är viktiga
grundstenar i värdegrunden. För att säkerställa att förskolan erbjuder en
pedagogisk verksamhet utifrån förskolans läroplan ( Lpfö98), har pedagogerna på
varje avdelning i arbetsplaner beskrivit hur de ska arbeta och följa upp enhetens
åtaganden.
Sedan 2010 har förskolorna medverkat i ett stadsdelsövergripande
värdegrundsarbete och det har mynnat ut i att området har tydliga mål och alla
medarbetare är med i att tillsammans skapa ett medarbetarskap där vi kan forma
ett förskoleområde i världsklass. Detta kommer att följas upp under 2013.
KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig
och växande stad för boende, företagande och besök
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KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
NÄMNDMÅL:

-

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

När livsmedel eller måltider köps in väljs så långt möjligt
ekologiska alternativ (konteras på 6442)

2012-04-25

2012-12-31

Kommentar:
Vi arbetar för att öka ekologiska varor, framför allt mjölk, kaffe och bananer.
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
NÄMNDMÅL:

Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2013-12-31

Kommentar:
Revidering kring områdets kris och brandpärm sker under första kvartalet 2013. Genom gång
av brandföreskrifter kommer att ske under februari 2013, apt-möten. Under hösten 2012 har
en kartläggning ägt rum inom området, för att se hur kompetensen finns kring brand och krishantering.
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KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden
KF:s indikatorer

Årsmål

Personalens bedömning av "förskolans förmåga
att stödja barns lärande och utveckling"

3,3

KF:s årsmål
3,6

Periodicitet
År

NÄMNDMÅL:

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i
förskoleklass (barn och ungdom) (Samverkan)
ÅTAGANDE:

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i
förskoleklass ( 2013). (Samverkan)
Förväntat resultat
Ökad arbetsro och nyfikenhet hos barnen
Arbetssätt
Vi informerar föräldrar i god tid kring hur vi planerar övergången till
förskoleklass.
Vi börjar i god tid med det skolförberedande arbetet.
Blivande sex-åringar träffas i olika grupper för att lära känna varandra och
skapa en trygghet inför övergången till sexårsverksamheten.
Det finns ett samarbete mellan förskolorna och skolorna, där pedagoger
ifrån de olika verksamheterna, träffas för att tillsammans planera inför
övergången och utvärdera det föregående året.
Vi erbjuder föräldrarna att tillsammans med sina barn ha ett avslutnings
samtal om tiden på förskolan och ett överlämningssamtal till sexsexårsverksamheten.
Resursanvändning
Vi samverkar inom stadsdelen, för att på ett smidigt sätt, kunna tänka utifrån
det individuella barnets behov vid övergången till förskoleklass.
Uppföljning
Vi följer upp med avslutande samtal med föräldrar och barn då vi utvärderar
barnets tid på förskolan.
Verksamhetsplan Enhet
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När barnet har börjat på 6-sexårsverksamheten bjuds personal från förskolan
in till Fridhems skolan för att följa upp hur barnets övergång till skolan har
fungerat.
En miniplan har tagits fram för att öka samarbetet mellan förskolan och
skolan och blir därmed ett uppföljnings instrument.
Vi följer upp och utvärdera arbetsmetoden och processen kring övergången
förskola-skola.
Utveckling
Vi vill utveckla arbetssätt och metod för samarbetet med grundskolan.
NÄMNDMÅL:

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde
(barn och ungdom) (Normer och värden)
Nämndens indikatorer
Andel barn som förstår och praktiserar alla människors lika
rätt och värde

Årsmål

Periodicitet

68 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna uppdaterar årligen sin plan mot kränkande
behandling

2013-01-01

2013-12-31

Kommentar:
Reviderings arbete kring förskolornas plan mot kränkande behandling kommer att följas upp.
Arbetet har på börjats hösten 2012. Detta skall finnas med i vårterminens apt och
implementeras sedan in i förskoleråd under våren. Där förskolepersonal och föräldrar kan
samverkan kring dessa frågor.
ÅTAGANDE:

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde
(2013). (Normer och värden)
Förväntat resultat
Att det sker demokratiska processer i arbetet med barnen och mellan barn
och barn och mellan barn och vuxna
Arbetssätt
Genom att belysa och levandegöra enhetens värdegrundsarbete främjas
förskolan till att vara öppen arena för alla människor oavsett kön, etnicitet,
kulturell, religiös, sexualitet eller social bakgrund. Vi kopplar enhetens
värdegrund till barnens förskolemiljö, där kompisreglar/förhållningssätt
utarbetas och dialog kring plan mot kränkande behandling
(likabehandlingsplanen) sker i vardagen.
Verksamhetsplan Enhet
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För att skapa trygghet utgår verksamheten från fasta rutiner som vi utifrån
det individuella barnets nyfikenhet och mognad förändrar. Vi bemöter alla
barn med respekt och ger positiv feedback för att stärka barnens självkänsla.
Vi erbjuder en varierad verksamhet med både stimulerande frilek och
planerade aktiviteter både ute och inne, i stora och små grupper. Vi arbetar i
olika miljöer med materiel. Vi arbetar med sagor och berättelser där det
finns olika huvudfigurer så att alla har någon att identifiera sig med.
För att barnen skall känna trivsel och glädje i förskoleverksamheten arbetar
vi ständigt med att förnya och skapa stimulerande miljöer för lek, utveckling
och lärande. Det är utifrån barnens önskemål och pedagogernas
observationer av barns lek och lärande som miljön förändras. Vi uppmuntrar
och stimulerar barnen att göra egna val för att utveckla sin självkänsla och
sig själv som individer. Vi är lyhörda för barnens tankar och önskemål och
verksamhetens är fördomsfri och öppen för omvärlden.
Resursanvändning
Vi arbetar för att erbjuda en förskolemiljö som är ett komplement till
hemmet där färdiga leksaker inte tar den största platsen.
Vi utvecklar miljöer för barns nyfikenhet och lärande som inbjuder till
kreativitet, lek och uppfinningsförmåga. Vi skapar tillsammans i
förskolemiljön, parker, skog och natur.
Uppföljning
För att följa upp verksamheten avsätter pedagogerna tid för analys och
reflektion både enskilt och i olika gruppkonstellationer inom förskolorna. Vi
använder barnintervjuer för att ta reda på hur det enskilda barnet trivs i
förskolan och vad det tycker om sina aktiviteter. Vi följer även upp med
olika typer av dokumentation, bland annat portfolio, där barnets individuella
dokumentation är en viktig del i förskolans uppföljning av
verksamheten. Föräldrarna erbjuds utvecklingssamtal varje termin, att vara
med någon dag på förskolan samt att delta i förskoleråd.
Vi genomför skyddsronder/barnsäkerhetsronder både inne och ute en gång
per år för att säkerställa den fysiska miljön. Pedagogerna och förskolans
ledning följer upp verksamheten på APT en gång per månad, hus-och
avdelningsmöten och på planerings- och utvärderingsdagar fyra gånger per
år.
Utveckling
Vi fortsätter arbetet för att förbättra lekmiljöer, såväl inomhus som utomhus.
Vi fortsätter med våra nätverk för egen utveckling och för att dra fördel av
varandras erfarenhet, kompetens, verksamhet och material.
Verksamhetsplan Enhet
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NÄMNDMÅL:

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och
utövar inflytande (barn och ungdom) (Barns inflytande)
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Andel barn som har god självkänsla och gott självförtroende

69 %

År

Andel barn som är delaktiga och utövar inflytande

65 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Förskolechefen ansvarar för att barnsäkerhetsrond årligen
genomförs

2013-01-01

2013-12-31

Kommentar:
Barnsäkerhetsrond genomförs två gånger under året A och B rond. A rond under februari och
B rond i oktober. A rond innebär att vi går runt och ser över säkerheten och för protokoll och
B rond innebär att vi ser över att punkter som inte varit ok, åtgärdats.
ÅTAGANDE:

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och
utövar inflytande (2013). (Barns inflytande)
Arbetssätt
Förskolans verksamhet ska genomsyras av barnens initiativ och åsikter samt
pedagogernas intresse av att uppmuntra och utmana dessa. Genom dagliga
samtal med barnen skapar vi förutsättningar för att varje dag möta barnen
där de är. I samtalet med barnen tar vi reda på barns åsikter och önskemål
om verksamheten. När vi planerar verksamhetens lyssnar vi in barnens
åsikter och önskemål. Vi skapar medvetet situationer där barn har möjlighet
att välja aktivitet, lek, utflyktsmål m.m.
Barnen uppmuntras att uttrycka egna åsikter i olika sammanhang under sin
dag på förskolan. Vi ser regelbundet över dagens rutiner så att onödiga
avbrott i barnens verksamhet undviks.
Vi ger barnen återkoppling och förklaringar på deras frågor och funderingar
genom att vara aktivt närvarande i och vid barnens lek och miljö. Vi
återkopplar händelser och aktiviteter med barnintervjuer och samtal.
Vi använder portfolio som ett arbetsätt att barnen kan se sitt eget lärande och
utveckling där barn och pedagoger tillsammans är aktiva deltagare/skapare.
Resursanvändning
Pedagogernas kompetens
Portfolio
Kompetens utveckling
Planeringsdagar
Reflektionstid
Verksamhetsplan Enhet
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Uppföljning
Reflektionstid
Dokumentation
Utveckling
Reflektionsmall
NÄMNDMÅL:

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap
genom ett lustfyllt lärande (barn och ungdom) (Utveckling och
Lärande)
Nämndens indikatorer

Årsmål

Andel barn som utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i
samspel, kommunikation, matematiskt tänkande och
naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande

Periodicitet

71 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Implementera förskolans riktlinjer för flerspråkiga barn

2013-01-01

2013-12-31

ÅTAGANDE:

Barnen möter olika kulturevenemang (2013).
Förväntat resultat
Att barnen får utveckla ett positivt förhållningssätt till olika
kulturevenemang.
Att barnen får möjlighet att uttrycka sig på flera olika sätt.
Arbetssätt
Barnen går till biblioteket.
Barnen går på teaterbesök.
Barnen får möjlighet att gå till museum.
Resursanvändning
Bibliotek i närområdet
Parklekar i närområdet
Pedagogernas kompetens
Teatrar
Museum
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Uppföljning
Portfolio
Genom samtal och reflektion med andra barn och vuxna
Genom att måla och rita
ÅTAGANDE:

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap
genom ett lustfyllt lärande (2013). (Utveckling och Lärande)
Förväntat resultat
Ökad nyfikenheten på matematiska former och kommunikation.
Arbetssätt
Vi tar tillvara alla tillfällen till dialog och samtal med barnen. Vi är
medvetna om att vi är förebilder och hur vi uttrycker oss har en stor
betydelse. Vi anpassar vårt språk efter de barn vi möter, dvs. barnets behov
och ålder. Vi skapar möjligheter i miljön för att barnen skall möta varandra
och kunna finna olika uttrycksmedel för att meningsfulla stunder
tillsammans under dagen. Vi vet att god kommunikation är en grundsten för
möjlighet till att växa. Att i olika sammanhang som t.ex.samling med
flano,bilder, musik, matematik i olika former,dans, rörelse, skapande,
samtal,dialog ger möjlighet till att väcka nyfikenheten. Barnen tar tillvara
sina tillgångar och förmågor och lär sig att uttrycka sig och kommunicera
med omvärlden.
Barnen får möjlighet att ta tillvara sina egna tillgångar och förmågor för att
kunna uttrycka sig och kommunicera med varandra och omvärlden.
Resursanvändning
Pedagogernas kompetens
Pedagogiska miljön
Lpfö-98, reviderad 2010
FN:s Barnkonvention
Plan mot kränkande behandling
(Vi samarbetar över enheten genom att bland annat varva material och
erbjuda språk- och matematikpåsar.) Via samarbete utvecklar vi arbetet med
våra verksamheter såväl pedagogiskt som kostnadsmässigt.)
Uppföljning
Arbetslagens egna planeringar och uppföljningar samt utvärderingar en
gång per termin.
Medarbetarsamtal
Enhetens planeringsdagar
Verksamhetsplan Enhet
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USK:s Föräldraenkät
Utvecklingssamtal
Enhetens interna nätverk
Ett tematiskt arbetssätt
Vi intervjuar barn för att ta reda på hur det enskilda barnet trivs i förskolan
och vad det tycker om speciella aktiviteter. Vi låter barnen återberätta
händelser och berättelser för att följa upp och stärka lärandet. Vi använder
bilder och berättelser för att dokumentera skeenden och händelser som kan
vara lärorika både för barn, föräldrar och pedagoger. Bilder och text kan
kopplas till barnens portfolio och blir så ett tydligt sätt att följa utveckling
och lärande.
Föräldrarna erbjuds utvecklingssamtal varje termin. För att följa upp
verksamheten avsätter pedagogerna tid för reflektion och vidare analys som
dokumenteras. Detta skapar underlag för slutsatser och lärdom kring hur vi
har lyckats. Vi kan därefter följa upp och utvärdera vår verksamhet.
Pedagoger och förskolans ledning följer upp verksamheten på APT en gång
per månad och på planerings- och utvärderingsdagar fyra gånger per år.
Utveckling
Vi fortsätter att utveckla portfolio och införliva Det pedagogiska året. Detta
för att kunna bygga ihop de röda trådarna i förskolans verksamhet. Där
framför allt barnen skall kunna se sig själva i ett pedagogiskt sammanhang.
Vi ska fortsätta att utveckla miljön på våra förskolor så att den på ett
lustfyllt sätt lockar barnen till att bli än mer nyfikna och får möjlighet till att
utforska både närmiljön och omvärlden utifrån sina egna förmågor
NÄMNDMÅL:

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
(barn och ungdom) (Förskola och hem)
Nämndens indikatorer
Andel föräldrar som upplever en god samverkan med
förskolan

Årsmål
80 %

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

Förskolan och hem kompletterar varandra utifrån sina olika
roller (2013). (Förskola och hem)
Förväntat resultat
Ökad kommunikation och dialog med föräldrarna inom förskoleområdet.

Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

SID 11 (16)

Arbetssätt
Vi använder en "föräldraaktiv" inskolning för familjer, vars barn ska börja
på våra förskolor. Föräldrar är närvarande under 3-4 hela dagar innan de
lämnar sina barn. Det ger föräldrarna god insyn i verksamheten. Om det är
någon familj som behöver längre tid för inskolningen så ordnar vi det. Vi
informerar om förskolans verksamhet och erbjuder ett möte före
inskolningen samt följer därefter upp hur det gick.
Vi ska möta föräldrar med respekt och förståelse och ha tolerans för
föräldrars synpunkter och åsikter.
Vi ska skapa en aktiv relation till föräldrarna, där samverkan och delaktighet
är ledord.
Vi informerar kring vår verksamhet, våra mål och vårt uppdrag.
Vi erbjuder uppföljningssamtal en tid efter inskolningen och
överlämningssamtal då barnet byter avdelning. Ett utvecklingssamtal
erbjuds varje termin och överlämningssamtal sker inför skolstarten.
Pedagoger och föräldrar utbyter muntlig information om barnen dagligen
vid lämning och hämtning. Skriftlig information lämnas i månadsbrev till
varje förälder eller anslås på avdelningarnas anslagstavlor. Vi bjuder in till
föräldramöten, drop-in- kaffe, föräldrarfixarkvällar/-dagar och olika
föreställningar/utställningar för att visa barnens arbeten. Vi bjuder in
föräldrar i arbetet med portfolio vid utvecklingssamtal och då barnen önskar.
På några avdelningar finns en förslagslåda för föräldrar.
Verksamhetens ledning har en inlyssnande och aktiv dialog med föräldrar
via förskoleråd, föräldramöten, informationsbrev samt vardaglig kontakt.
Resursanvändning
För att uppnå en verksamhet för allas bästa, där alla intressenter är nöjda,
arbetar vi med en stående inbjudan till alla föräldrar om dialog och
samverkan.
Uppföljning
Föräldrarna erbjuds utvecklingssamtal en gång per termin, medverkan i
förskoleråd samt en fortlöpande öppen dialog med pedagoger och ledning
kring verksamheten. För att följa upp synpunkter på verksamheten ska
pedagogerna avsätta tid för analys och reflektion både enskilt och i olika
gruppkonstellationer inom enheten.
Pedagoger och förskolans ledning följer upp verksamheten på APT en gång
per månad och på planerings- och utvärderingsdagar fyra tillfällen per år.
För att ta reda på föräldrarnas åsikter och synpunkter genomför stadsdelen
årligen en enkät, som följs upp och används i förskolans utvecklingsarbete.
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Utveckling
Vi kommer att arbeta för ett mer smidigt informationsätt via e-postbaserade
månads- och informationsbrev till föräldrar.
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
KF:s indikatorer

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens
regi (alla nämnder/bolag)

60 st

öka

År

Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina
medarbetare

84 %

öka

År

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i
deras arbete.

80 %

öka

År

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)

7,0 %

4,4 %

Tertial

NÄMNDMÅL:

Kungsholmens stadsdelsnämnd är en attraktiv arbetsgivare med
spännande och utmanande arbeten
Nämndens indikatorer
Aktivt Medskapandeindex

Årsmål
80

Periodicitet
År
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KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten är i balans
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
ÅTAGANDE:

Fredhäll och Kristinebergs förskoleområdes budget är i balans
2013.
Resursanvändning
Arbetssätt
Förskolechef avläser budgeten varje månad för att snabbt åtgärda om
prognosen avviker mot budget. All personal informeras om budget vilket ger
en ökad förståelse för budgetramarna. Förskolechef samarbetar med
stadsdelens controller för att följa kostnaderna.
Resursanvändning
Förskolechef
Biträdande förskolechef
Tertialrapporter
Ekonomisk uppföljning
Uppföljning
Budget följs upp vid arbetsplatsträffar och samverkansmöten(
Lokalsamverkans grupp). Förskolechef följer upp med stadsdelens
controller.
Utvecklingen
Det ekonomiska läget för 2013 är ansträngt. Ledningen kommer att vara
restriktiv med resurserna. Under året kommer alla medarbetare vara
informerade om det ekonomiska läget för att skapa en ökad medvetenhet
och kunskap kring våra förutsättningar.
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Budget 2013
Antalet barn (snitt):
Stora

166

Små

164

Totalt:

330

Intäkter
Prestationsintäkter 32450 tkr
Övriga intäkter

310

Summa intäkter

32760

Kostnader:
Löner

29960

Övrigt

2800

Summa

32760

Beräknat resultat

0

Verksamheten kommer inför år 2013 att ha en budget i balans. Ledningen
ser att vi måste fortsätta att se över kostnader och försöka fördela resurserna
där de mest behövs utifrån barnens behov och den pedagogiska miljön som
fortfarande är under uppbyggnad. Vi kommer att arbeta för ett nollresultat
och se över verksamhetens interna resurser, Bland annat skall vi fortsätta
resan att använda medarbetarnas kompetens och driv/engagemang.
Vi kommer även att arbeta med åldersindelade grupper på flera av våra
avdelningar, detta för att kunna lägga personalscheman som ligger i balans
med personaltäthet, kompetens och antal barn i barngrupp.
Enheten innefattar följande personalkategorier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 förskolechef
2 biträdande förskolechef
1 Pedagogisk handledare
1 Ateljerista
17 st förskollärare
42 barnskötare
4 kockar
2 städare och cateringpersonal
3 resurspersoner
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Vårterminen 2013 beräknas barnantalet att vara 330. Vi kommer att arbeta
aktivt för att budgeten ska vara väl fördelad över områdets förskolor och att
i så stor utsträckning som möjligt tillfalla verksamheten direkt. Det vill säga
att pengarna går i så stor utsträckning till pedagogernas löner, barnens
pedagogiska miljö och pedagogiskt material inköp.

Övriga frågor
Verksamhetsutveckling
Fredhäll och Kristinebergs förskoleområde kommer under år 2013 att fortsätta
arbetet med att förbättra och utveckla vår verksamhet efter följande punkter.
- Fortsätta arbetet med att förankra och följa upp vår gemensamma värdegrund
- Fortsätta vårt arbetet med att föra diskussioner om förskolans uppdrag,
människosyn och på kunskap
- Arbeta för en ökad pedagogisk likvärdighet mellan våra förskolor
- Fortsätta utveckla våra pedagogiska nätverk
- Utveckla den pedagogiska miljön
- Fortsätta utveckla arbetsformer som ökar barnens delaktighet och inflytande
- Utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation, där dokumentationen blir ett
naturligt verktyg i arbetet med barnen
- utöka antalet datorer (i mån av det ekonomiska läget)
- Utveckla IT kompetensen genom stadsdelens satsning på PIM, Praktisk IT- och
mediekompetens
- Fortsätta att utveckla och bevara samverkansformerna vid övergång till skola
Tankar/ reflektion
Våra utbildningssatser börjar sätta spår i arbetet och utvecklar arbetet med barnen.
Vi arbetar med att utveckla barnens inflytande i verksamheten.
Genom att nätverksarbetet mellan förskolorna är igångsatt för att bland annat finna
forum för att kunna diskutera, följa upp och verkställa pedagogiska
ställningsstagande. Får vi direkt gensvar att vi är i en uppbyggandsfas där
möjlighet till reflektion är oerhört viktigt för att kunna säkerställa att vi är på rätt
väg. Detta grundläggande och systematiska arbete kommer att i framtiden ge
barnen möjlighet till att finnas i förskolor där pedagoger arbetar för framtidens
barn som lever i ett samhälle där barnen är världsmedborgare.
Personal- och kompetensutveckling
Fredhäll och Kristinebergs förskoleområde är en attraktiv, utvecklande och lärande
arbetsplats. Där vi ser att varje människa är unik och har lika värde. Vid
schemaläggning har vi ett verksamhetsfokus och varje anställd har möjlighet att ge
synpunkter under en tid innan schemat utropas och senare fastställs.
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

SID 16 (16)

TQM-mätningen som alla medarbetare är skyldiga att göra är ett nytt sätt att
arbetat med den psykossociala skyddsrond och resultatkommer vi arbeta med
under 2013 på arbetsplatsträffar. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att ta
fram handlingsplaner som förankras och genomförs och följs upp för att ständigt
arbeta för förbättring.
De prioriterade målen för år 2013 är:
* Att fortsätta att förankra och följa upp vår gemensamma värdegrund
* Att utveckla de pedagogiska nätverken för att stärka vår lärande organisation
* Att minska sjukfrånvaron
* Att utveckla arbetet med den psykosociala arbetsmiljön, TQM-metod.
* Att arbeta med begreppen förhållningssätt och människosyn
Vårt mål är att fortsätta utveckla verksamheten och pedagogernas kompetens
utifrån våra styrdokument. Fortbildning kommer att ske inom dessa områden:
- PIM - Praktisk IT- och mediekompetens
- PEP - Kungsholmens gemensamma pedagogiska plattform, för alla pedagoger
- Pedagogiska miljön
- Föreläsningar
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Fredhäll och Kristineberg
Ingress
Vår gemensamma vision för alla Kungsholmens kommunala förskolor:
Barnen blir världsmedborgare i ett samhälle där det livslånga
lärandet står i fokus
Fredhäll och Kristineberg 2013 består av åtta förskolor:
Förskolan Hattstugan på Smedsuddsvägen 6 är en förskola för barn 1-5 år.
Under våren 2013 kommer det att gå 15 barn på förskolan. Där befinner sig
barnen och pedagogerna i mycket stor utsträckning utomhus och ser
utomhusmiljön som en tillgång både i vardagen på förskolan men också
genom projekt och utflykter.
Förskolan Lilla Björn, Lagerlöfsgatan 5, har fem avdelningar tre av dessa har
barn i åldern 1-2,5 år och de andra två har barn i åldern 3-5 år. Det är 88
barn på förskolan. Det gemensamma alla avdelningar arbetar med är projekt
och ett tematiskt arbetssätt. Förskolan Lilla Björn har en mycket stor och
attraktiv gård som används mycket.
Förskolan Purpurn, Rålambsvägen 52, är en förskola med 25 barn. Barnen är
uppdelade i två grupper. Arbetar mycket tematiskt, barnen är i åldern 2,5-5
år.
Förskolan Spårvagnen, Rålambsvägen 51, är en förskola med tre avdelningar,
två för de yngsta barnen 1-3 samt en avdelning för de äldre 3-5 år. Det är 51
barn på förskolan. Förskolan arbetar med ett temainriktat arbetssätt.
Förskolan Väderleken, Rålambsvägen, 24 är en förskola med 19 barn i åldern
2,5-5 år. Förskolan arbetar mycket med utomhuspedagogik och arbetar med
projekt.
Förskolan Nallen, Kristinebergsvägen 20, är en förskola med två avdelningar
var av en avdelning har mycket utomhuspedagogik. Den andra avdelningen
arbetar traditionellt med temagrupper. Under våren 2013 är det 33 barn på
förskolan.
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Förskolan Ängsknarren, Kristinebergsvägen 44, är en förskola med 35 barn
som arbetar i temagrupper. De äldre barnen har en hemvist och de yngre
barnen en hemvist.
Förskolan Iskristallen, Drottningholmsvägen 44, är en förskola med 66 barn.
Barnen är indelade i färggrupper och är i stort åldershomogena. Barnen har
tillgång till hela förskolan där alla rummen har olika ämnen. Det vill säga
upplevelserum, ateljé, matsal byggrum, läsrum osv.
Ledningen består av förskolechef, två bitr. förskolechefer och en pedagogisk
handledare. Förskolechefens uppdrag är att leda och utveckla, utvärdera och
följa upp verksamheten tillsammans med bitr.förskolechefer. En
bitr.förskolechef är mer inriktad på det pedagogiska uppdraget och den andra
bitr.förskolechefen är mer inriktad mot det administrativa uppdraget. Båda två
har även ansvar för olika förskolors operativa och dagliga verksamhet.
Pedagogisk handledare arbetar med att handleda pedagogerna i grupp och
genom nätverk. Under våren 2013 kommer vi att arbeta ihop med en
ateljerista. Detta är ett försök till att finna djupare förståelse kring den
pedagogiska dokumentationen och att det finns många olika uttrycksätt.
Förskolornas verksamhet riktar sig till barn i åldern 1-5 år. Vi erbjuder en
verksamhet där lek, lärande och omsorg går hand i hand. Vi vill att barn och
föräldrar ska känna sig välkomna och delaktiga hos oss. Föräldrarna skall med
förtroende kunna lämna sitt barn i vår verksamhet och känna sig trygga med
vår pedagogiska kompetens.
Våra riktlinjer är Förskolans läroplan, FN:s barnkonvention, Stockholms stads
förskoleplan och Kungsholmens stadsdelsnämnds verksamhetsplan.
Verksamheten utgår från varje barns olika behov och kompetenser och ska
bidra till en positiv uppväxt inom stadsdelen Kungsholmen. Vår värdegrund
bygger på tilltro till barns egna förmågor och vi vill att verksamheten ska vara
rolig, trygg, stimulerande och locka till upptäckarlust, lek och lärande i
samspel med andra barn och vuxna.
Vi uppmuntrar barnen till fantasi, nyfikenhet, lek och skapande både ute i
naturen och inomhus för att stimulera till ett livslångt lärande. Den tid barnen
har på förskolan ska ge dem tron på den egna förmågan att lära och att
möta utmaningar på ett konstruktivt och lustfyllt sätt. Grundförutsättningarna
för förskolans verksamhet bygger på att läroplanens värdegrund är väl
förankrad inom hela organisationen. Pedagogerna arbetar för att vara goda
förebilder och visa respekt för och omtanke om såväl små som stora
människor. Vi arbetar aktivt för att våra förskolor ska vara en arena där
jämställdhet, respekt och likabehandling är viktiga grundstenar i
värdegrunden. För att säkerställa att förskolan erbjuder en pedagogisk
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verksamhet utifrån förskolans läroplan ( Lpfö98), har pedagogerna på varje
avdelning i arbetsplaner beskrivit hur de ska arbeta och följa upp enhetens
åtaganden.
Sedan 2010 har förskolorna medverkat i ett stadsdelsövergripande
värdegrundsarbete och det har mynnat ut i att området har tydliga mål och
alla medarbetare är med i att tillsammans skapa ett medarbetarskap där vi
kan forma ett förskoleområde i världsklass. Detta kommer att följas upp
under 2013.
ÅTAGANDE

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel, kommunikation,
matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande (2013).
Vi tar tillvara alla tillfällen till dialog och samtal med barnen. Vi är medvetna
om att vi är förebilder och hur vi uttrycker oss har en stor betydelse. Vi
anpassar vårt språk efter de barn vi möter, dvs. barnets behov och ålder. Vi
skapar möjligheter i miljön för att barnen skall möta varandra och kunna finna
olika uttrycksmedel för att meningsfulla stunder tillsammans under dagen. Vi
vet att god kommunikation är en grundsten för möjlighet till att växa. Att i olika
sammanhang som t.ex. samling med flano, bilder, musik, matematik i olika
former, dans, rörelse, skapande, samtal, dialog ger möjlighet till att väcka
nyfikenheten. Och att barnen ta tillvara sina tillgångar och förmågor och lär sig
att uttrycka sig och kommunicera med omvärlden.
Barnen får möjlighet att ta tillvara sina egna tillgångar och förmågor för att
kunna uttrycka sig och kommunicera med varandra och omvärlden.

ÅTAGANDE
Barnen förstår och praktiserar alla människor lika rätt och värde (2013).

Genom att belysa och levandegöra enhetens värdegrundsarbete främjas
förskolan till att vara öppen arena för alla människor oavsett kön, etnicitet,
kulturell, religiös, sexualitet eller social bakgrund. Vi kopplar enhetens
värdegrund till barnens förskolemiljö, där kompisreglar/förhållningssätt
utarbetas och dialog kring plan mot kränkande behandling
(likabehandlingsplanen) sker i vardagen. För att skapa trygghet utgår
verksamheten från fasta rutiner som vi utifrån det individuella barnets
nyfikenhet och mognad förändrar. Vi bemöter alla barn med respekt och ger
positiv feedback för att stärka barnens självkänsla. Vi erbjuder en varierad
verksamhet med både stimulerande frilek och planerade aktiviteter både ute och
inne, i stora och små grupper. Vi arbetar i olika miljöer med materiel. Vi
arbetar med sagor och berättelser där det finns olika huvudfigurer så att alla har
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någon att identifiera sig med. För att barnen skall känna trivsel och glädje i
förskoleverksamhet vi ständigt med att förnya och skapa stimulerande miljöer
för lek, utveckling och lärande. Det är utifrån barnens önskemål och
pedagogernas observationer av barnslek och lärande som miljön förändras. Vi
uppmuntrar och stimulerar barnen att göra egna val för att utveckla sin
självkänsla och sig själv som individer. Vi är lyhörda för barnens tankar och
önskemål och verksamhetens är fördomsfri och öppen för omvärlden.

ÅTAGANDE

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar
inflytande (2013).
Förskolans verksamhet ska genomsyras av barnens initiativ och åsikter samt
pedagogernas intresse av att uppmuntra och utmana dessa. Genom dagliga
samtal med barnen skapar vi förutsättningar för att varje dag möta barnen där
de är. I samtalet med barnen tar vi reda på barns åsikter och önskemål om
verksamheten. När vi planerar verksamhetens lyssnar vi in barnens åsikter och
önskemål. Vi skapar medvetet situationer där barn har möjlighet att välja
aktivitet, lek, utflyktsmål m.m. Barnen uppmuntras att uttrycka egna åsikter i
olika sammanhang under sin dag på förskolan. Vi ser regelbundet över dagens
rutiner så att onödiga avbrott i barnens verksamhet undviks. Vi ger barnen
återkoppling och förklaringar på deras frågor och funderingar genom att vara
aktivt närvarande i och vid barnens lek och miljö. Vi återkopplar händelser och
aktiviteter med barnintervjuer och samtal. Vi använder portfolio som ett
arbetsätt att barnen kan se sitt eget lärande och utveckling där barn och
pedagoger tillsammans är aktiva deltagare/skapare.

ÅTAGANDE

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass (2013).
Vi följer Kungsholmens miniplan för övergång mellan förskola och skola. I
samråd med skolan erbjuder vi alla föräldrar ett överlämningssamtal inför
övergången till förskoleklass. Femåringarna besöker tillsammans med sina
pedagoger respektive förskoleklass och träffar sina blivande pedagoger och
kamrater. (Alla ovanstående aktiviteter under förutsättning att det fungerar med
förskolans övriga verksamhet).
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ÅTAGANDE

Förskolan och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller (2013).
Vi använder en "föräldraaktiv" inskolning för familjer, vars barn ska börja på
våra förskolor. Föräldrar är närvarande under 3-4 hela dagar innan de lämnar
sina barn. Det ger föräldrarna god insyn i verksamheten. Om det är någon
familj som behöver längre tid för inskolningen så ordnar vi det. Vi informerar
om förskolans verksamhet och erbjuder ett möte före inskolningen samt följer
därefter upp hur det gick. Vi ska möta föräldrar med respekt och förståelse och
ha tolerans för föräldrars synpunkter och åsikter. Vi ska skapa en aktiv relation
till föräldrarna, där samverkan och delaktighet är ledord. Vi informerar kring
vår verksamhet, våra mål och vårt uppdrag. Vi erbjuder uppföljningssamtal en
tid efter inskolningen och överlämningssamtal då barnet byter avdelning. Ett
utvecklingssamtal erbjuds varje termin och överlämningssamtal sker inför
skolstarten. Pedagoger och föräldrar utbyter muntlig information om barnen
dagligen vid lämning och hämtning. Skriftlig information lämnas i månadsbrev
till varje förälder eller anslås på avdelningarnas anslagstavlor. Vi bjuder in till
föräldramöten, drop-in- kaffe, föräldrarfixarkvällar/-dagar och olika
föreställningar/utställningar för att visa barnens arbeten. Vi bjuder in föräldrar i
arbetet med portfolio vid utvecklingssamtal och då barnen önskar. På några
avdelningar finns en förslagslåda för föräldrar. Verksamhetens ledning har en
inlyssnande och aktiv dialog med föräldrar via förskoleråd, föräldramöten,
informationsbrev samt vardaglig kontakt.
RÄTTELSE

Vi rättar till fel och misstag på en gång och ser till att de inte upprepas. Tycker
du att vi på något sätt brustit i våra åtaganden vill vi gärna att du hör av dig till
oss. Vänd dig i första hand till närmast berörd personal. Känner du dig ändå
inte nöjd kontakta förskolechef Åsa Franzén, bitr. förskolechef Gunilla
Eriksson eller bitr. förskolechef Solveig Pilblad
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Vi är angelägna om att hålla en god kvalitet på vår verksamhet och anser att
inget är så bra att det inte kan bli bättre!
Därför vill vi att du framför dina synpunkter, förslag och klagomål. Dessa kan
framföras muntligt eller skriftligt. Vill du framföra dem skriftligt kan du
använda dig av en speciell blankett som finns tillgänglig på förskolan, i
Stadsdelsförvaltningens reception på St Eriksgatan 47 A eller på Kungsholmens
Stadsdelsförvaltnings hemsida; www.stockholm.se/kungsholmen
Alla inkomna synpunkter, förslag och klagomål vidarebefordras till ansvarig
enhetschef. Snarast eller inom två veckor får du svar eller besked. Inkomna
synpunkter är en stående punkt på arbetslagsträffar och används i
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förbättringsarbetet. Tre gånger per år sammanställs inkomna synpunkter utifrån
art och omfattning och delges ansvariga politiker.
VILL DU VETA MER?

Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar är Du välkommen att
kontakta förskolechef Åsa Franzén 076-8253963, bitr. förskolechef Gunilla
Eriksson 08-50808065 eller bitr.förskolechef Solveig Pilblad 076-1290544.
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HORNSBERG

2013-01-21

Handläggare: Margarita Sanchez

Verksamhetsplan Hornsberg
Inledning
I Hornsbergs förskoleområde arbetar vi aktivt för uppnå Kungsholmens vision
"Barnen har förmågor verktyg och lust att utifrån demokratiska värden lära och
utvecklas vidare"
Hornsbergs förskolor lägger grunden till ett livslångt lärande i en verksamhet som
är rolig, trygg, lärorik, utvecklande och utmanande.
I samverkan med hemmet skapar förskolan bästa möjliga förutsättningar för varje
barn att utvecklas.
Hornsbergs förskoleområde består av Eden, Fröjden, Hagen, Havet, Pärlan och
Love.
Pärlan är en specialförskoleavdelning för barn med autism.
Havet har två avdelningar varav den ena tar emot barn med hörselnedsättning.
Samtliga förskolor har ändamålsenliga lokaler och närhet till lekplatser.
Vår organisation består av en förskolechef, en biträdande förskolechef, en
administratör, två pedagogiska utvecklingsledare, en ateljerista samt en
husansvarig på varje förskola.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig
och växande stad för boende, företagande och besök
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
NÄMNDMÅL:

-

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

När livsmedel eller måltider köps in väljs så långt möjligt
ekologiska alternativ (konteras på 6442)

2012-04-25

2012-12-31

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Kommentar:
Vi väljer ekologiska varor efter tillgång, pris och säsong.
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
NÄMNDMÅL:

Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2013-12-31

Kommentar:
Revidering av kris och brandpärm pågår under första halvåret 2013.
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KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden
KF:s indikatorer
Personalens bedömning av "förskolans förmåga
att stödja barns lärande och utveckling"

Årsmål
2,5

KF:s årsmål
3,6

Periodicitet
År

NÄMNDMÅL:

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i
förskoleklass (barn och ungdom) (Samverkan)
ÅTAGANDE:

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i
förskoleklass. (Samverkan)
Förväntat resultat
Barnen känner glädje över att börja i förskoleklass. Barnen är kompetenta och
nyfikna och har en grund att stå på för fortsatt lärande
Ett fungerande samarbete mellan förskola, förskoleklass och fritidshem.
Vårdnadshavare är nöjda med förskoletiden och övergången.
Arbetssätt
Enhetens femåringar har regelbundna träffar med fokus på socialt samspel,
språk, matematik och naturvetenskap.
Vi gör skolbesök på vårterminen samt deltar i de aktiviteter som är riktade till
Kungsholmens blivande förskoleklassbarn, i denna arbetsgång ingår även
överlämningssamtal med mottagande lärare och föräldrar.
Vi arbetar med efter handlingsplanen som finns i stadsdelen för övergång till
förskoleklass.
Resursanvändning
Ett bra samarbete mellan förskolans och skolans pedagoger.
Uppföljning
Vid arbetslagsmöten följer pedagogerna upp arbetet med övergången till
skolan, samt har en ständig dialog med föräldrarna.
Utveckling
Fortsätta och utveckla samarbetet med skolor i vårt närområde.
Verksamhetsplan Enhet
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NÄMNDMÅL:

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde
(barn och ungdom) (Normer och värden)
Nämndens indikatorer

Årsmål

Andel barn som förstår och praktiserar alla människors lika
rätt och värde

Periodicitet

69 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna uppdaterar årligen sin plan mot kränkande
behandling

2013-01-01

2013-12-31

ÅTAGANDE:

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde.
Förväntat resultat
Kriterier:
• Barnen visar hänsyn till andra människor
• Barnen gör självständiga val
• Barnen har tilltro till sina förmågor
• Barnen samspelar, kompromissar och hjälper varandra
Arbetssätt
Vi arbetar för att bemöta varje barn som individer oavsett klass, kön, religion,
etnicitet och ser till att alla barn ges samma möjligheter och utrymme. Alla
barn, föräldrar och pedagoger ska bemötas med öppenhet och respekt. Vi
arbetar för att förebygga och ingripa mot alla former av diskriminering och
mobbing. Vi visar på och lär barnen att vara goda kamrater och att visa hänsyn
och respekt för varandras olikheter och åsikter.
Vi synliggör och reflekterar kring kulturella skillnader genom att använda oss
av litteratur, musik, språk, samtal, sånger samt olika material.
Pedagogerna är delaktiga och närvarande i barnens aktiviteter och lek som
vägledare och samtalspartner. Vi arbetar för att stärka barnens självkänsla
genom att de får komma till tals och bli bekräftade. Vi stödjer barnens
empatiska utveckling genom att uppmuntra hjälpsamhet och ge dem verktyg
för att utveckla sin samarbetsförmåga i leken. Vi uppmuntrar barnen att våga
uttrycka och hantera sina känslor, genom att lyssna på och bekräfta dem. Vi
synliggör och reflekterar kring barnens olika erfarenheter och kunskaper.
Resursanvändning
Vi arbetar så att barnen och vuxna ska vara resurser för varandra och genom det
tillvarata varandras kunskaper och olikheter. Den pedagogiska miljön inne och
Verksamhetsplan Enhet
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ute är kreativ, tydlig, tillgänglig och utmanande så att den fungerar som en
”tredje pedagog”.
Uppföljning
Varje avdelning/hemvist utarbetar en arbetsplan där de konkretiserar
åtagandena och kriterierna. Vid utvärdering av våra åtaganden utgår vi ifrån hur
väl verksamheten har klarat av att arbeta efter arbetsplanerna.
Vi observerar, dokumenterar och reflekterar tillsammans med barn och
kollegor. I de dagliga samtalen och reflekterandet tillsammans med barnen
fångar vi upp hur de uppfattar sin vardag. Vi använder oss av stadens
självvärderings instrument som är ett utvärderingsverktyg för hela Stockholms
stad.
Utveckling
Revidera och implementera likabehandlingsplanen
Utveckla pedagogisk dokumentation
Förbättra våra underlag för uppföljning och utvärdering.
NÄMNDMÅL:

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och
utövar inflytande (barn och ungdom) (Barns inflytande)
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Andel barn som har god självkänsla och gott självförtroende

70 %

År

Andel barn som är delaktiga och utövar inflytande

72 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Förskolechefen ansvarar för att barnsäkerhetsrond årligen
genomförs

2013-01-01

2013-12-31

ÅTAGANDE:

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och
utövar inflytande.
Förväntat resultat
Kriterier:
• Barn gör egna aktiva val.
• Barnen har vetskap om sina valmöjligheter
• Barnen uttrycker tankar, åsikter och önskningar
• Miljön och material anpassas och förnyas utifrån barnens intresse
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Arbetssätt
Vi värnar om barns möjlighet till konstruktiv lek både ute och inne.
Pedagogerna finns nära barnen i deras lek och lärande som goda förebilder och
som stöd och hjälp i deras beslut och handlingar. De ställer öppna frågor och
ger inga färdiga svar utan utmanar barnen att se lösningar tillsammans och
tänka själva.
Miljön ska möjliggöra till enskild lek samt lek i små och stora grupper.
Den pedagogiska miljön är under ständig utveckling för att kunna möta både
det enskilda barnet och gruppens behov.
Resursanvändning
Barnen lär av varandra.
Pedagogerna lär av varandra genom att vi har en lärande organisation.
Uppföljning
Varje avdelning/hemvist utarbetar en arbetsplan där de konkretiserar
åtagandena samt kopplar det till Kungsholmens pedagogiska plattform. Vi
använder stadens självskattningsdokument.
Utveckling
Utveckling Synliggöra demokratiprocesser för barnen så att de får en
förståelse för när de har möjlighet till delaktighet och inflytande.
Utveckla självinstruerande lekmiljöer tillsammans pedagoger och barn.
T.ex. bygg och konstruktions-, skriv –, skapande-, rolleks- samt
upplevelsehörnor.
Utveckla pedagogisk dokumentation, uppföljning och utvärdering.
NÄMNDMÅL:

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap
genom ett lustfyllt lärande (barn och ungdom) (Utveckling och
Lärande)
Nämndens indikatorer
Andel barn som utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i
samspel, kommunikation, matematiskt tänkande och
naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande

Årsmål

Periodicitet

84 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Implementera förskolans riktlinjer för flerspråkiga barn

2013-01-01

2013-12-31
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ÅTAGANDE:

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap
genom ett lustfyllt lärande (Utveckling och Lärande)
Förväntat resultat
Barnen har ett rikt och varierat språk som ständigt utvecklas.
Barnen har en förståelse för matematiska begrepp och naturvetenskap.
Barnen känner glädje att vara på förskolan.
Barnen väljer aktivitet och lek efter den pedagogiska miljöns utformning
både ute och inne.
Arbetssätt
Den pedagogiska miljön är utvecklande, lockar till lek och är tillgänglig för
alla barn. Rikligt och varierat pedagogiskt material finns och används
utifrån barnens intressen och önskemål. Vi har ständiga diskussioner om hur
man kan förbättra miljön ute och inne som ger barnen utmaningar och
stimulans. Matematiken är en del av den dagliga verksamheten. Material
finns som främjar barnens nyfikenhet att undersöka, jämföra, sortera, dra
slutsatser och öppna upp för barnens intresse till matematik. Vi observerar
barnen för att se hur långt de kommit i sin språkutveckling. Hur de uttrycker
sig och hur de kan återberätta en lek, saga eller upplevelse och hur de
kommunicerar med varandra. Vi berikar barnets språk med högläsning och
förklarar nya ord. Vi har mindre grupper vid olika tillfällen då vi pratar och
diskuterar mycket, där alla barn får komma till tals och ge uttryck för sina
uppfattningar och känslor.
Resursanvändning
Vi har pedagoger som har inriktning inom:
Matematik i vardagen
Didaktiskt perspektiv på läs och skrivutveckling
Naturvetenskap mot yngre åldrar
Uppföljning
På våra träffar för arbetslagsledare har vi diskussioner som syftar till att hela
tiden föra den pedagogiska verksamheten framåt och ge barnen nya
utmaningar. Vi följer upp det önskade resultatet genom barnintervjuer,
pedagogisk dokumentation och observationer samt vid individuella
utvecklingssamtal med föräldrarna.
Utveckling
Fortsätta att utveckla arbetssätt och metoder som hela tiden skall höja ribban
inom språk, naturvetenskap, matematik samt ständigt fokusera på miljön
inne och ute. Fortbildning inom ovannämnda områden, en del pedagoger har
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den kompetensen men behöver ständig påfyllning samt de pedagoger som
saknar den kompetensen måste få grundläggande kunskaper i detta.
Vidarutveckla vårt reflektionsarbete och den pedagogiska dokumentationen.
NÄMNDMÅL:

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
(barn och ungdom) (Förskola och hem)
Nämndens indikatorer
Andel föräldrar som upplever en god samverkan med
förskolan

Årsmål
74 %

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller.
(Förskola och hem)
Förväntat resultat
Vårdnadshavare är informerade om förskolans mål och arbetsätt.
Vårdnadshavare känner sig välkomna att ställa frågor och framföra
synpunkter på verksamheten.
Arbetssätt
Redan vid inskolningen får föräldrar inblick i vår verksamhet samt får
information om hur samverkan mellan förskola och hemmet fungerar.
Vårdnadshavare får både skriftlig och muntlig information samt namn och
telefon till föräldrarådsrepresentanter. Föräldrarnas informationskanaler är
pedagogisk dokumentation, informationsbrev, föräldramöten,
föräldrarådsmöten samt utvecklingssamtal. Vi erbjuder och uppmuntrar
föräldrar att vara med sina barn i verksamheten när de så önskar och kan.
Resursanvändning
Vi ser föräldrar och pedagoger som en resurs och förutsättning för att det
skall bli en bra samverkan mellan förskola och hemmet. Vi har ju ett
gemensamt ansvar för barnen där förskolan skall vara ett komplement till
hemmet. Det är viktigt att pedagoger tydliggör vad det innebär i praktiken.
Uppföljning
Genom brukarundersökningen, det dagliga mötet, utvecklingssamtal samt de
föräldramöten och föräldrarådsmöten vi anordnar.
Utveckling
Ge föräldrar feedback på brukarundersökningen samt information från
föräldraråd och föräldramöten.
Verksamhetsplan Enhet
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KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
KF:s indikatorer

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens
regi (alla nämnder/bolag)

60 st

öka

År

Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina
medarbetare

8,5 %

öka

År

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i
deras arbete.

4,7 %

öka

År

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)

7,5 %

4,4 %

Tertial

NÄMNDMÅL:

Kungsholmens stadsdelsnämnd är en attraktiv arbetsgivare med
spännande och utmanande arbeten
Nämndens indikatorer
Aktivt Medskapandeindex

Årsmål
85

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

Hornsbergs förskoleområde är en bra arbetsplats för våra
medarbetare.
Förväntat resultat
Att våra medarbetare trivs och vill stanna på Hornsbergs förskoleområde.
Arbetssätt
All personal har gemensam reflektionstid.
Vi genomför regelbundna medarbetarsamtal.
Vi utser mentor vid nyanställningar.
Vi tar emot studenter och elever. Vi tar även emot feriearbetande ungdomar
från stadsdelen under sommaren.
Vi tillhandahåller arbetskläder för utevistelse.
Olika ansvarsområden som man ansvarar för.
Genom att ha stor möjlighet till medskapande och delaktighet i det som sker
på arbetsplatsen.
Resursanvändning
Alla på vår arbetsplats bidrar till vår arbetsmiljö.
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

SID 10 (11)

Uppföljning
Vid den dagliga kontakten.
Vid medarbetarsamtalen.
Vid olika arbetsplatsträffar.
Mäta sjukfrånvaro.
Medarbetarenkät.
Utveckling
Vi forsätter diskussion kring arbetsmoral och arbetsglädje.
Målet är att alla medarbetare skall förstå sin vikt på arbetsplatsen samt
vikten av tillit till varandra.
Att alla skall förstå att vi är varandras arbetsmiljö.
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KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans
Resursanvändning
Budget 2013

SAMMANFATTNING BUDGET 2013
Prestationsintäkter
Övriga intäkter

36 019 000
395 000

Summa intäkter

36 414 000

Lön

31 100 000

Övriga kostnader

Antal barn, snitt
Små

179

Stora

183

Totalt

362

5 314 000

S:a kostnader

36 414 000

Beräknat resultat

0

Ev. kommentar
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Dnr XDNRX
Giltig fr.o.m. XGiltigFromX
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Hornsberg
Ingress
Hornsbergs förskolor lägger grunden till ett livslångt lärande i en verksamhet
som är rolig, trygg och lärorik.
I samverkan med hemmet skapar förskolan bästa möjliga förutsättningar för
varje barn att utvecklas.
Hornsbergs förskolor består av förskolorna Eden, Fröjden, Hagen, Havet och
Pärlan. Under första halvåret 2013 har vi även två en-avdelningsförskolor på
Fleminggatan 107 och Kristinebergsstrand 1.
Hornsbergs förskolors verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98.
Vision: Barnen blir världsmedborgare i ett samhälle där det livslånga lärandet
står i fokus (gemensam för Kungsholmen)
ÅTAGANDE

•

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass.
Enhetens femåringar har regelbundna träffar med fokus på socialt samspel,
språk, matematik och naturvetenskap. Vi gör skolbesök på vårterminen
samt deltar i de aktiviteter som är riktade till Kungsholmens blivande
förskoleklassbarn, i denna arbetsgång ingår även överlämningssamtal med
mottagande lärare och föräldrar. Vi arbetar med efter handlingsplanen som
finns i stadsdelen för övergång till förskoleklass.

•

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde.
Vi arbetar för att bemöta varje barn som individer oavsett klass, kön,
religion, etnicitet och ser till att alla barn ges samma möjligheter och
utrymme. Alla barn, föräldrar och pedagoger ska bemötas med öppenhet
och respekt. Vi arbetar för att förebygga och ingripa mot alla former av
diskriminering och mobbing. Vi visar på och lär barnen att vara goda
kamrater och att visa hänsyn och respekt för varandras olikheter och åsikter.
Vi synliggör och reflekterar kring kulturella skillnader genom att använda

Sid 2 (3)
Dnr XDNRX
Giltig fr.o.m. XGiltigFromX
Giltig t.o.m. XGiltigTomX

oss av litteratur, musik, språk, samtal, sånger samt olika material.
Pedagogerna är delaktiga och närvarande i barnens aktiviteter och lek som
vägledare och samtalspartner. Vi arbetar för att stärka barnens självkänsla
genom att de får komma till tals och bli bekräftade. Vi stödjer barnens
empatiska utveckling genom att uppmuntra hjälpsamhet och ge dem
verktyg för att utveckla sin samarbetsförmåga i leken. Vi uppmuntrar
barnen att våga uttrycka och hantera sina känslor, genom att lyssna på och
bekräfta dem. Vi synliggör och reflekterar kring barnens olika erfarenheter
och kunskaper.
•

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar
inflytande.
Vi värnar om barns möjlighet till konstruktiv lek både ute och inne.
Pedagogerna finns nära barnen i deras lek och lärande som goda förebilder
och som stöd och hjälp i deras beslut och handlingar. De ställer öppna
frågor och ger inga färdiga svar utan utmanar barnen att se lösningar
tillsammans och tänka själva. Miljön ska möjliggöra till enskild lek samt lek
i små och stora grupper. Den pedagogiska miljön är under ständig
utveckling för att kunna möta både det enskilda barnet och gruppens behov.

•

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett
lustfyllt lärande
Den pedagogiska miljön är utvecklande, lockar till lek och är tillgänglig för
alla barn. Rikligt och varierat pedagogiskt material finns och används
utifrån barnens intressen och önskemål. Vi har ständiga diskussioner om
hur man kan förbättra miljön ute och inne som ger barnen utmaningar och
stimulans. Matematiken är en del av den dagliga verksamheten. Material
finns som främjar barnens nyfikenhet att undersöka, jämföra, sortera, dra
slutsatser och öppna upp för barnens intresse till matematik. Vi observerar
barnen för att se hur långt de kommit i sin språkutveckling. Hur de uttrycker
sig och hur de kan återberätta en lek, saga eller upplevelse och hur de
kommunicerar med varandra. Vi berikar barnets språk med högläsning och
förklarar nya ord. Vi har mindre grupper vid olika tillfällen då vi pratar och
diskuterar mycket, där alla barn får komma till tals och ge uttryck för sina
uppfattningar och känslor.

•

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller.
Redan vid inskolningen får föräldrar inblick i vår verksamhet samt får
information om hur samverkan mellan förskola och hemmet fungerar.

Sid 3 (3)
Dnr XDNRX
Giltig fr.o.m. XGiltigFromX
Giltig t.o.m. XGiltigTomX

Vårdnadshavare får både skriftlig och muntlig information samt namn och
telefon till föräldrarådsrepresentanter. Föräldrarnas informationskanaler är
pedagogisk dokumentation, informationsbrev, föräldramöten,
föräldrarådsmöten samt utvecklingssamtal. Vi erbjuder och uppmuntrar
föräldrar att vara med sina barn i verksamheten när de så önskar och kan.
RÄTTELSE

Vi rättar till fel och misstag på en gång och ser till att de inte upprepas. Tycker
du att vi på något sätt brustit i våra åtaganden vill vi gärna att du hör av dig till
oss. Vänd dig i första hand till närmast berörd pedagog. Känner du dig ändå
inte nöjd så kontakta förskolechef Margarita Sanchez 508 08 303 eller
biträdande förskolechef Birgitta Herne 508 08 305.
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Vi är angelägna om att hålla en god kvalitet på vår verksamhet och anser att
inget är så bra att det inte kan bli bättre. Därför vill vi att du framför dina
synpunkter, förslag och klagomål. Dessa kan framföras muntligt eller skriftligt.
Vill du framföra dem skriftligt kan du använda dig av en speciell blankett som
finns tillgänglig på förskolan, i Stadsdelsförvaltningens reception på St
Eriksgatan 47A eller på Kungsholmens Stadsdelsförvaltnings hemsida:
www.stockholm.se/kungsholmen.
Alla inkomna synpunkter, förslag och klagomål vidarebefordras till ansvarig
enhetschef. Snarast eller inom två veckor får du svar eller besked. Inkomna
synpunkter är en stående punkt på arbetsplatsträffar och används i
förbättringsarbetet. Tre gånger per år sammanställs inkomna synpunkter utifrån
art och omfattning och delges ansvariga politiker.
VILL DU VETA MER?

Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar så är du välkommen att
kontakta
förskolechef Margarita Sanchez
08-508 08 303 e-post: margarita.sanchez@stockholm.se
eller biträdande förskolechef Birgitta Herne
08-508 08 305 e-post: birgitta.herne@stockholm.se
DE N N A G A R AN TI G O D K ÄN DE S A V N Ä MN D E N/ F ÖR V AL TNI N GE N
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KUNGSHOLMEN SÖDRA

2013-01-21

Handläggare: Anne Scharfstein

Verksamhetsplan Kungsholmen södra
Inledning
Inom Kungsholmens södra förskoleområde arbetar vi aktivt för uppnå
Kungsholmens vision att
"Barnen ska bli världsmedborgare i ett samhälle där det livslånga lärandet står i
fokus"
Kungsholmens södra förskoleområde omfattar sju förskolor med ca 421 barn
inskrivna.
Förskolan Eira, Kungsholms hamnplan 6 har ca 80 barn inskrivna på fem
avdelningar.
Förskolan Gambrinus, Gambrinusgatan 6 har 35 barn inskrivna på två
avdelningar.
Förskolan Myntet, Hantverkargatan 5 har 114 barn inskrivna på sju avdelningar
som är fördelade på tre våningsplan.
Förskolan Pilgården, Bolindersplan 1-3 har 35 barn inskrivna på två avdelningar.
Förskolan Pipers, Pipersgatan 29 har 45 barn inskrivna som är fördelade på tre
åldersgrupper.
Förskolan Serafen, Serafimergränd 7 har ca 95 barn inskrivna som är fördelade
på fem åldersgrupper.
Förskolan Småpilarna, Bolindersplan 1 har 20 barn inskrivna i en grupp.
Förskolorna erbjuder en pedagogisk verksamhet till barn i åldrarna 1-5 år och
utgår från förskolans nationella styrdokument, förskoleplan för Stockholm Stad
samt Kungsholmens stadsdelsnämnd mål där lärande, fostran och omsorg bildar en
helhet.
Förskolorna ska utgöra en social och mångkulturell mötesplats där FN:s
barnkonvention genomsyrar vårt arbete. Barnens förmågor, behov och styrkor ska
vara i fokus och fångas upp i det dagliga arbetet med barnen. Förskolorna ska
erbjuda en utmanande, inspirerande och tillgänglig pedagogisk miljö så att barnen
trivs, utvecklas och får utlopp för sitt rörelsebehov, sin kreativitet, leklust, fantasi
och sitt utforskande.
Vårdnadshavare/föräldrar ska med förtroende kunna lämna sina barn i vår
verksamhet där vårt förhållningssätt och samarbetet är viktigt. Samtliga
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vårdnadshavare/föräldrar är varmt välkomna att närvara och ta del av våra
verksamheter.
Jämställdhet och likabehandling och arbetet med olikheter är viktiga hörnstenar i
vår verksamhet.
Förskolornas värdegrund kring medarbetarskap ska präglas av lyhördhet, närvaro,
engagemang, bemötande, struktur och samarbete.
Förskoleledningen består av förskolechef, biträdande förskolechef, pedagogiska
utvecklare/handledare med stöd av en administrativ assistent. Ledningens vision är
att förskolorna ska vara självständiga och hållbara.
KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig
och växande stad för boende, företagande och besök
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
NÄMNDMÅL:

-

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

När livsmedel eller måltider köps in väljs så långt möjligt
ekologiska alternativ (konteras på 6442)

2012-04-25

2012-12-31

Kommentar:
Vid våra livsmedelsbeställningar väljer förskolorna ekologiska alternativ där möjlighet finns.
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
NÄMNDMÅL:

Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2013-12-31

Kommentar:
I och med bildandet av nya förskoleområdet pågår ett revideringsarbete av förskolornas krisoch katastrofplan.

Verksamhetsplan Enhet
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KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden
KF:s indikatorer

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende trygg och säker miljö

77 %

År

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende utveckling och lärande

80 %

År

Personalens bedömning av "Förskolans förmåga
att stödja barns lärande och utveckling"

3,2

År

Kommentar:
Då förskolorna i området befinner sig i olika utvecklingsfaser bedömer vi att siffran är 3,2.
NÄMNDMÅL:

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i
förskoleklass (barn och ungdom) (Samverkan)
ÅTAGANDE:

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i
förskoleklass. (Samverkan med förskoleklassen, skolan och
fritidshemmet)
Förväntat resultat
Barnen upplever nyfikenhet och lust inför starten till förskoleklass.
Barnen har förmågor och kunskaper som gynnar starten till förskoleklass
och framtida skolgång.
Arbetssätt
Förskolornas pedagoger arbetar utifrån Kungsholmens miniplan för
övergången där vi genomför bl.a. besök och överlämningssamtal.
Barnen som börjar på skola som inte är närliggande ska besök och samtal
genomföras inom Stockholm.
Förskolorna har särskilt riktad gruppverksamhet med de blivande
förskoleklassbarnen där socialt samspel, språk, matematik och skapande
arbetas med på ett utforskande, utmanande och lustfyllt sätt.
Resursanvändning
Aktivt samarbete mellan förskola och skola genom pedagoger och ledning.
Verksamhetsplan Enhet
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Uppföljning
Pedagogerna reflekterar och följer upp arbetet.
Gemensam utvärdering i samarbete med förskola-skola.
Intervjuer med barnen.
Avslutningssamtal med vårdnadshavare/föräldrar
Utveckling
Utbyta kunskaper och erfarenheter mellan förskola och förskoleklass.
Gemensamma utbildningsinsatser
NÄMNDMÅL:

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde
(barn och ungdom) (Normer och värden)
Nämndens indikatorer
Andel barn som förstår och praktiserar alla människors lika
rätt och värde

Årsmål

Periodicitet

67 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna uppdaterar årligen sin plan mot kränkande
behandling

2013-01-01

2013-12-31

Kommentar:
Under 2013 kommer förskoleområdet se över planerna för varje förskola.
ÅTAGANDE:

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde
(Normer och värden)
Förväntat resultat
Barnen har förståelse och medkänsla för varandras behov och olikheter
Barnen vågar visa vad de vill och känner
Barnen tar egna initiativ
Barn och pedagoger har ett öppet och tillåtande förhållningssätt mot
varandra
Arbetssätt
Förskolornas pedagoger förmedlar demokratiska värderingar och
verksamheten är en social och mångfasetterad miljö.
Pedagogernas förhållningssätt ser till barnens styrkor och bemöter dem
utifrån deras behov, intressen och förutsättningar.
Pedagogerna är närvarande och medforskade i verksamheten. Pedagogerna
arbetar utif¨ån gällande lagstiftning och likabehandlingsplan.
Verksamhetsplan Enhet
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Resursanvändning
Pedagogernas kompetens och närvarande förhållningssätt.
Förskolans miljö som den "tredje" pedagogen.
Uppföljning
Arbetslagens uppföljningar och utvärderingar samt självskattningar.
Revidera förskolornas likabehandlingsplan och värdegrund.
Utveckling
Systematiskt kvalitetsarbete på förskolorna.
Pedagogisk dokumentation.
Miljön som den "tredje"pedagogen
NÄMNDMÅL:

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och
utövar inflytande (barn och ungdom) (Barns inflytande)
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Andel barn som har god självkänsla och gott självförtroende

74 %

År

Andel barn som är delaktiga och utövar inflytande

69 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Förskolechefen ansvarar för att barnsäkerhetsrond årligen
genomförs

2013-01-01

2013-12-31

Kommentar:
Barnsäkerhetsronder genomförs årligen tillsammans med skyddsombud.
ÅTAGANDE:

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och
utövar inflytande (Barns inflytande)
Förväntat resultat
Barnen har tilltro till sina egna förmågor och gör medvetna val
Barnen upplever att de blir lyssnade på
Barnen uttrycker sina åsikter och önskemål
Barnen upplever att de är med och påverkar den pedagogiska miljön och
verksamhetens innehåll
Arbetssätt
Barnens intressen, förmågor och tankar är grunden för projekt/tema arbeten
och olika aktiviteter. Pedagogerna är närvarande och inlyssnande och alla
barn respekteras för sina val.
Verksamhetsplan Enhet
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Barnen är delaktiga i utformningen av den pedagogiska miljön och
pedagogerna är lyhörda för att miljön gynnar både flickor och pojkars
intressen och behov.
Genom olika möten under dagen på förskolorna finns möjligheter för barnen
att uttrycka sina val, förslag och åsikter.
Resursanvändning
Pedagogernas kompetenser och lyhördhet.
Nyutbildade pedagoger och pedagoger med lång erfarenhet möter varandra i
det dagliga arbetet.
Uppföljning
Arbetslagens uppföljningar och utvärderingar
Pedagogiska plattformen för Kungsholmen (PEP)
Självskattningar
Barnintervjuer
Utveckling
Förskolornas systematiska kvalitetsarbete
NÄMNDMÅL:

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap
genom ett lustfyllt lärande (barn och ungdom) (Utveckling och
Lärande)
Nämndens indikatorer
Andel barn som utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i
samspel, kommunikation, matematiskt tänkande och
naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande

Årsmål

Periodicitet

64 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Implementera förskolans riktlinjer för flerspråkiga barn

2013-01-01

2013-12-31

ÅTAGANDE:

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap
genom ett lustfyllt lärande (Utveckling och Lärande)
Förväntat resultat
Barnen har ett rikt och varierande språk
Barnen har förståelse för matematiska begrepp
Barnen ges möjlighet att utforska natur och teknik
Barnen utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära
Verksamhetsplan Enhet
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Arbetssätt
Pedagogernas förhållningssätt utgår från att de är språkliga förebilder som
utmanar barnen genom att ställa frågor, ge barnen taltid och talutrymme
samt lyssna aktivt på dem då de beskriver, berättar och förklarar.
Pedagogerna läser, sjunger dramatiserar och använder rim och ramsor.
Pedagogerna uppmuntrar andra modersmål än svenska genom samtal om
olika kulturer, läser litteratur från andra länder samt sjunger visor från andra
kulturer.
Pedagogerna utmanar barnen barnen kring matematiskt och
naturvetenskapligt tänkande genom att låta dem jämföra, sortera, dra
slutsatser, uppskatta antal samt komma fram till olika lösningar.
Resursanvändning
Flertalet pedagoger har specialinriktad kompetens i de olika
ämnesområderna som kan nyttjas i förskoleområdet.
Uppföljning
Arbetslagens uppföljningar och utvärderingar
Självskattningar
Pedagogiska plattformen för Kungsholmen
Föräldraenkäten
Barnintervjuer
Utveckling
Utveckla förskoleområdets arbete med strävansmålen enligt Lpfö ´-98/10.
Pedagogisk dokumentation och miljön
NÄMNDMÅL:

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
(barn och ungdom) (Förskola och hem)
Nämndens indikatorer
Andel föräldrar som upplever en god samverkan med
förskolan

Årsmål
80 %

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
(Förskola och hem)
Förväntat resultat
Vårdnadshavare/föräldrar är nöjda med hur de kan ta del av verksamhetens
innehåll och barnens trivsel och utveckling.
Vårdnadshavare/föräldrar upplever att förskolan är välkomnande och trygg.
Verksamhetsplan Enhet
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Vårdnadshavare/föräldrar känner att de blir lyssnade på och blir respektfullt
bemötta
Arbetssätt
I den dagliga kontakten är vi lyhörda och tillmötesgående för
vårdnadshavares/föräldrars åsikter och synpunkter.
Vi har utvecklingssamtal där vi pratar om barnets trivsel och utveckling. Vi
är alltid tillmötesgående för ytterligare samtal om så önskas.
Pedagogerna dokumenterar verksamheten som vårdnadshavare/föräldrar
kontinuerligt kan ta del av.
Resursanvändning
Pedagogernas kompetens och förhållningssätt i den dagliga kontakten med
vårdnadshavare/föräldrar.
Uppföljning
Årlig föräldraenkät
Utvecklingssamtal/uppföljningssamtal
Föräldramöten och förskoleråd
Sammanställning på synpunkter och klagomål.
Utveckling
Utarbeta en kommunikationsplan för förskoleområdet.
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
KF:s indikatorer
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens
regi (alla nämnder/bolag)

Årsmål
60 st

KF:s årsmål
öka

Periodicitet
År

Kommentar:
Kungsholmens södra förskoleområde räknar med att kunna ta emot 8-10 ungdomar.
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina
medarbetare

72 %

öka

År

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i
deras arbete.

92 %

öka

År

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)

6,5 %

4,4 %

Tertial

Kommentar:
Förskoleledningen samtalar med de medarbetare som har tre eller flera sjuktllfällen under de
senaste sex månaderna och gör tillsammans upp en plan för att minska sjukfrånvaron.
Verksamhetsplan Enhet
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NÄMNDMÅL:

Kungsholmens stadsdelsnämnd är en attraktiv arbetsgivare med
spännande och utmanande arbeten
Nämndens indikatorer
Aktivt Medskapandeindex

Årsmål
83

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

Kungsholmens södra förskoleområde är en attraktiv arbetsgivare
med spännande och utmanande arbeten
Förväntat resultat
Samtliga medarbetare inom förskoleområdet görs mer delaktiga i det
systematiska arbetsmiljöarbetet så att bl.a. sjukfrånvaron sänks och
frisknärvaron ökar
Pedagogernas kompetenser kring pedagogisk dokumentation, NTA och PIM
ökar
Samtliga medarbetare är väl förtrogna med verksamhetens mål och de
förväntande resultaten
Upplevelsen av trivsel ökar i jämförelse med medarbetarenkätens resultat
2012.
Arbetssätt
En god arbetsmiljö och förskolornas värdegrund är viktiga aspekter, då det
gör att förskolornas viktigaste resurser- personal ska trivas och fungera väl i
sitt arbete med barnen. Vi är varandras arbetsmiljö.
Systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs under året som är underlag för att
identifiera och åtgärda de problem som uppstår.
Vi arbetar för att samtliga medarbetare ser sig som medskapande i vår
organisation där alla är ansvarstagande och har viljan att förbättra och
utveckla verksamheten.
Alla pedagoger deltar i stadsdelens föreläsningsserie och diskuterar dess
innehåll på arbetsplatsträffar.
Pedagoger i förskoleområdet utbildas i NTA och PIM.
Resursanvändning
Förskoleområdets samtliga medarbetare
Mötesfora
Budget
Uppföljning
Medarbetarenkät och TQM-mätning
Arbetsmiljöronder, barnskyddsronder och klagomål samt synpunkter
Verksamhetsplan Enhet
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Medarbetarsamtal
Arbetsplatsträffar och samverkansgrupp
Utveckling
Utarbeta årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet
Värdegrundsarbete med extern konsult
Kungsholmens chefsutbildning med extern konsult
Fortbildningsinsatser kring pedagogisk miljö och dokumentation.

Verksamhetsplan Enhet
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KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten är i balans
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
ÅTAGANDE:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget.
Förväntat resultat
Budget i balans
Arbetssätt
Förskoleområdet ska ha en budget i balans där intäkterna ska fördelas på ett
effektivt sätt så att utveckling och kvalitet sker.
Resursanvändning
Förskoleområdets medarbetare
Vid frånvaro samarbetar arbetslagen
Tiilvarata pedagogernas kompetenser
Sammanslagning av områdets förskolor vid sommar och jul.
Uppföljning
Kontinuerliga uppföljningar samt tertialrapporteringar.
Förskoleområdet sammanfattar det ekonomiska året i bokslut och
verksamhetsberättelsen.
Utveckling
Det ekonomiska läget inför 2013 är fortsatt ansträngt och förskoleledningen
kommer fortsatta vara restriktiva med resurser och inköp.
Resursanvändning
Budget 2013
Prestationsintäkt: 42 600 000 kr
Övriga intäkter:

900 000 kr

Lön:

38 900 000 kr

Övriga kostnader: 4 600 000 kr
Verksamhetsplan Enhet
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Övriga frågor
Jämställdhet och mångfaldsarbete:
Då vi är ett nytt förskoleområde sedan mars 2012 kommer en ny jämställdhetsoch mångfaldsplan att utarbetas under året.

Bilagor

Verksamhetsplan Enhet
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Dnr 1.1-521-2012
Giltig: 2013

Kungsholmen södra
Ingress
I Kungsholmens södra förskoleområde lägger vi grunden till ett livslångt
lärande där lärande och omsorg bildar en helhet.
Verksamheten ska ses som ett komplement till hemmet där varje barn ges
möjlighet till lärande och utveckling utifrån sina intressen, behov och förmågor.
Vi lägger stor vikt vid den pedagogiska miljön så den är tillgänglig,
inspirerande, lockar till lek, utforskande, upptäckter och där barnen får utlopp
för sin leklust och kreativitet. Detta i samspel med närvarande och
engagerade pedagoger.
Förskoleområdet erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-6
år och består av förskolorna Eira, Gambrinus, Myntet, Pilgården, Pipers,
Serafen och Småpilarna.
Vi arbetar utifrån lpfö98/10, Stockholms stads förskoleplan, FN:s
barnkonvention, förskoleområdets verksamhetsplan, avdelningarnas
arbetsplaner och Kungsholmens gemensamma vision för alla förskolor:
barnen blir världsmedborgare i ett samhälle där det livslånga
lärandet står i fokus.
Ledningen består av förskolechef, biträdande förskolechef, pedagogiska
utvecklare/handledare med stöd av en administrativ assistent.

ÅTAGANDE

•

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass.
Förskolornas pedagoger arbetar utifrån Kungsholmens miniplan för
övergången där vi genomför bl.a. besök och överlämningssamtal. Barnen
som börjar på skola som inte är närliggande ska besök och samtal
genomföras inom Stockholm. Förskolorna har särskilt riktad
gruppverksamhet med de blivande förskoleklassbarnen där socialt samspel,
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språk, matematik och skapande arbetas med på ett utforskande, utmanande
och lustfyllt sätt.
•

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde
Förskolornas pedagoger förmedlar demokratiska värderingar och
verksamheten är en social och mångfasetterad miljö. Pedagogernas
förhållningssätt ser till barnens styrkor och bemöter dem utifrån deras
behov, intressen och förutsättningar. Pedagogerna är närvarande och
medforskade i verksamheten. Pedagogerna arbetar utifrån gällande
lagstiftning och plan mot kränkande behandling.

•

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar
inflytande
Barnens intressen, förmågor och tankar är grunden för projekt/tema arbeten
och olika aktiviteter. Pedagogerna är närvarande och inlyssnande och alla
barn respekteras för sina val. Barnen är delaktiga i utformningen av den
pedagogiska miljön och pedagogerna är lyhörda för att miljön gynnar både
flickor och pojkars intressen och behov. Genom olika möten under dagen på
förskolorna finns möjligheter för barnen att uttrycka sina val, förslag och
åsikter.

•

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett
lustfyllt lärande
Pedagogernas förhållningssätt utgår från att de är språkliga förebilder som
utmanar barnen genom att ställa frågor, ge barnen taltid och talutrymme
samt lyssna aktivt på dem då de beskriver, berättar och förklarar.
Pedagogerna läser, sjunger, dramatiserar och använder rim och ramsor.
Pedagogerna uppmuntrar andra modersmål än svenska genom samtal om
olika kulturer, läser litteratur från andra länder samt sjunger visor från andra
kulturer. Pedagogerna utmanar barnen kring matematiskt och
naturvetenskapligt tänkande genom att låta dem experimentera, utforska,
jämföra, sortera, dra slutsatser, uppskatta antal samt komma fram till olika
lösningar.

•

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
I den dagliga kontakten är vi lyhörda och tillmötesgående för
vårdnadshavares/föräldrars åsikter och synpunkter. Vi har
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utvecklingssamtal där vi pratar om barnets trivsel och utveckling. Vi är
alltid tillmötesgående för ytterligare samtal om så önskas. Pedagogerna
dokumenterar verksamheten som vårdnadshavare/föräldrar kontinuerligt
kan ta del av.
RÄTTELSE

Vi rättar till fel och misstag på en gång och ser till att de inte upprepas. Tycker
du att vi på något sätt brustit i våra åtaganden vill vi gärna att du hör av dig till
oss. Vänd dig i första hand till närmast berörd pedagog. Känner du dig ändå
inte nöjd så kontakta förskolechef Anne Scharfstein eller biträdande
förskolechef Lena Ådahl.
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Vi är angelägna om att hålla en god kvalitet på vår verksamhet och anser att
inget är så bra att det inte kan bli bättre. Därför vill vi att du framför dina
synpunkter, förslag och klagomål. Dessa kan framföras muntligt eller skriftligt.
Vill du framföra dem skriftligt kan du använda dig av en speciell blankett som
finns tillgänglig på förskolan, i Stadsdelsförvaltningens reception på St
Eriksgatan 47A eller på Kungsholmens Stadsdelsförvaltnings hemsida:
www.stockholm.se/kungsholmen.
Alla inkomna synpunkter, förslag och klagomål vidarebefordras till ansvarig
enhetschef. Snarast eller inom två veckor får du svar eller besked. Inkomna
synpunkter är en stående punkt på arbetsplatsträffar och används i
förbättringsarbetet. Tre gånger per år sammanställs inkomna synpunkter utifrån
art och omfattning och delges ansvariga politiker.
VILL DU VETA MER?

Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar så är du välkommen att
kontakta
förskolechef Anne Scharfstein
076-8253966 e-post: ann.scharfstein@stockholm.se
eller biträdande förskolechef Lena Ådahl
076-1208761 e-post: lena.adahl@stockholm.se
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MARIEBERG OCH ESSINGEÖARNA

2013-01-21

Handläggare: Monica Bellman
.

.

Verksamhetsplan Marieberg och
Essingeöarna
Inledning
Förskoleområdet består av sex förskolor med cirka 320 barn och cirka 70
anställda.
Förskolornas verksamhet vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år vars vårdnadshavare
förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga med nyfött syskon.
Mål och Visioner
•
•
•

•

Barnen blir världsmedborgare i ett samhälle där det livslånga lärandet står i
fokus (Gemensamt för Kungsholmens förskolor)
Vår verksamhet främjar barnens utveckling och lärande under sina första
år i livet så att de känner en livslång lust att lära
Verksamheten förmedlar och förankrar respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som vårt
samhälle vilar på
Barnens personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och
ansvarskännande individer främjas genom ett medvetet arbete och
förhållningssätt på förskolorna i nära samarbete med hemmen

Presentation av förskolorna:
Förskolan Taffelberget, Rålambsvägen 10A i Marieberg har ca 53 barn fördelade
på tre avdelningar där två avdelningar är för de yngre och den tredje för de äldre.
Förskolan har egen kock som lagar mat från grunden. Städningen sköts av
städfirma på kvällstid. Förskolan har egen gård och är inrymd i ett flerfamiljhus
som drivs av en bostadsrättsförening som tillhör HSB.
Förskolan Vita Villan, Primusgatan 103 på Lilla Essingen har ca 73 barn
inskrivna på två våningsplan. På den övre våningen, Vinden, går de minsta barnen
och på Vattnet på undervåningen går de äldre.Varje våning har sedan delat
barngruppen ytterligare efter barnens behov och ålder. Maten lagas helt på plats
och severas i bufféform. Här sköts städningen av städfirma på
morgonen.Förskolan har egen lekterass samt en mindre gård i marknivå.
Förskolan Luxviken, Primusgatan 57 på Lilla Essingen har ca 37 barn inskrivna
fördelade på två avdelningar. Förskolan har egen kock som lagar mat från
grunden. Städningen sköts under kvällstid. Förskolan är belägen i ett SKBhus med
egen stor och kuperad gård.
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Förskolan Vängåvan, Norrskogsvägen 17 på Stora Essingen och har ca 34 barn
inskrivna, fördelade på två avdelningar. Maten levereras från förskolan
Skogsmarken. Förskolan har en egen mindre gård i anslutning till Vängåvans
parklek. Förskolan hyrs av Temporent. Städningen sköts av städbolag på kvällstid.
Förskolan Galaxen, Essingestråket 24 på Stora Essingen har 37 barn inskrivna
fördelade på två avdelningar. Maten levereras från förskolan Skogsmarken.
Förskolan ligger i markplan i anslutning till Essingeskolan och har en egen stor
gård. Städningen sköts av städbolag på kvällstid.
Förskolan Skogsmarken, Skogsmarksvägen 17 är femavdelnings förskola med
ca 83 barn inskrivna. På förskolans övre plan finns två småbarnsavdelningar och
på nedre plan finns en småbarnsavdelning och två avdelningar för äldre barn. Det
finns stor gård på respektive plan. Förskolans två kockar lagar mat från grunden
till Skogsmarken, Galaxen och Vängåvan. Städningen sköts av anställd städerska.
Övergripande verksamhet:
Barnen i våra förskolor erbjuds en verksamhet som utgår från läroplanen för
förskolan, LpFö, Stockholms stads förskoleplan, FN:s barnkonvention,
verksamhetsplanen för Kungsholmens stadsdelnämnd, Kommunalfullmäktiges
mål och stadens vision om att skapa samhällsnytta.
Förskolorna har en gemensam värdegrund samt en plan mot diskriminering och
kränkande särbehandling.
Alla förskolor är mitt uppe i ett stort utvecklingsarbete där lärandeperspektivet i
verksamheten lyfts fram och förenas med omsorgen.
Vår verksamhet är ett komplement till hemmet och vi lägger stor vikt vid att våra
föräldrar ska känna förtroende och trygghet då de lämnar sina barn hos oss. Vi vill
att alla ska känna sig välkomna och få ett positivt bemötande och en känsla av
delaktighet och ömsesidig respekt. Vi har både formella och spontana möten och
samkväm tillsammans med föräldrar.
Vi vill ge barnen en förskoletid som de kan minnas med stor glädje, allt roligt de
varit med om och alla vuxna som utmanat och stöttat dem på ett professionellt sätt.
Vi vill ge dem egna kunskaper och färdigheter så de kan utvecklas till starka,
självständiga, nyfikna och sociala individer med förmågor till samspel med andra.
Vi ser barnens egen lek som den viktigaste arenan för det. Vi vet också att barnen
är kompetenta med rätt till inflytande. Pedagogerna på förskolorna är deras
medforskare på upptäcksfärden mot kunskap.
Pedagogernas kompetens, engagemang och lyhördhet med barnen medverkar till
en positiv och utmanande verksamhet. Barnen visar vägen, vilka intressen och
behov de har, och pedagogerna följer upp och utvecklar med dem. Alla barn ska
garanteras att bli sedda och lyssnade till, därför blir reflektion över verksamheten ,
en god dokumentation och uppföljningar olika sätt att säkerställa detta. Vi arbetar
mycket med att stimulera barnens språkliga, matematiska och naturvetenskapliga
kunskaper genom att lyfta in det i alla vardagliga situationer på ett naturligt men
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medvetet sätt. Även projektarbeten med inriktning på dessa områden ligger över
längre perioder som följs upp och utvecklas kontinuerligt av personal och barn.
Lek i skog och park ser vi som viktigt verksamhet för barnens utveckling och
trivsel. Förskolorna i området arbetar över lag för en sund livshållning och lägger
stor vikt på rörelse, utevistelse och en god kosthållning. Förskolorna betonar också
arbetet med hygienrutiner för att minska infektioner.
Övergripande organisation
Förskoleområdet leds av förskolechef och biträdande förskolechef samt en
pedagogisk utvecklingsledare. Administration sköts av två administratörer.
Varje förskola representeras i ett kvalitets- och utvecklingsforum tillsammans med
ledningen. På varje förskola möts avdelningsansvariga förskollärare varje vecka
tillsammans med ledningen för pedagogiska utvecklingsfrågor.
Varje förskollärare har 4- 5 timmars planeringstid per vecka och barnskötare 2
timmar eller mera.
Pedagogerna har utbildning som förskollärare, barnskötare, magister i genus och
dramapedagog. I köken arbetar utbildade kockar.
KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig
och växande stad för boende, företagande och besök
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
NÄMNDMÅL:

-

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

När livsmedel eller måltider köps in väljs så långt möjligt
ekologiska alternativ (konteras på 6442)

2012-04-25

2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
NÄMNDMÅL:

Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2013-12-31

Kommentar:
Förskoleområdet har nyligen uppdaterat områdets kris- och katastrofplan utifrån nya
förskoleorganisationen. Revidering sker under hösten 2013.
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KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden
KF:s indikatorer
Personalens bedömning av "förskolans förmåga
att stödja barns lärande och utveckling"

Årsmål
3,3

KF:s årsmål
3,6

Periodicitet
År

NÄMNDMÅL:

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i
förskoleklass (barn och ungdom) (Samverkan)
ÅTAGANDE:

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i
förskoleklass (Samverkan)
Förväntat resultat
Barnen har fått utveckla egna förmågor för att tillgodogöra sig skolans
miljö.
Barnen har lust och förväntan till att börja i förskoleklass och vet hur det ser
ut där.
Barnen och deras föräldrar är delaktiga i övergången till förskoleklass.
Arbetssätt
Vi arbetar utifrån stadsdelens samverkansplan förskola- skola. Främst
samarbetar vi med närliggande skolenheter dit de flesta barnen går från vårt
förskoleområde. Ledningspersoner och pedagoger möts i planeringsfortbildnings- och temamöten. Här diskuteras bl.a. intagningsförfarandet till
förskoleklassen och övergången under vårterminen.
Förskolans pedagoger arbetar aktivt med att stärka barnens tro på sig själva
och finns som stöd och vägledare.
Vi har en verksamhet där barnen får stort lekutrymme då det sociala
samspelet är av stor betydelse. Barnen får stöd att lyssna på varandra, vänta
på sin tur och vara en god kamrat.
Verksamheten ger färdigheter och kunskaper som är grundade från
förskolans läroplan och barnens egna intressen.
Alla blivande skolbarn i närliggande skolområdet möts under vårens senare
del i ett gemensamt teaterprojekt.
Vi gör flera skolbesök under senare delen av vårterminen där föräldrar
inbjuds att delta.
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Vi bjuder in föräldrarna till överlämningssamtal med förskolans och
förskoleklassens pedagoger under senare delen av våren.
Resursanvändning
Pedagoger i förskola och förskoleklass.
Berörda föräldrar.
Pedagogisk dokumentation från förskolan
Kungsholmens pedagogiska plattform, PEP
Läroplanen, LpFö
Stockholms stads Förskoleplan
Kungsholmens gemensamma plan för övergång förskola- skola
Plan mot diskriminering och kränkande särbehandling
Förskoleområdets värdegrund
Uppföljning
Under hösttermien då barnen gått en tid i förskoleklassen.
Utvärdering med berörda familjer i en avslutningsenkät.
Utveckling
Gemensamma fortbildningsinsatser för pedagogrna i förskola och
förskoleklass. Under vårterminen 2013 kommer det att inriktas på genus.
Barnen har utrymme att prata om sina tankar runt skolstarten och känna till
hur övergången går till.
Barnen bjuds in till förskolan efter det att de börjat i förskoleklassen.
NÄMNDMÅL:

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde
(barn och ungdom) (Normer och värden)
Nämndens indikatorer
Andel barn som förstår och praktiserar alla människors lika
rätt och värde

Årsmål

Periodicitet

65 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna uppdaterar årligen sin plan mot kränkande
behandling

2013-01-01

2013-12-31

Kommentar:
Alla förskolor i området medverkar till att uppdatera planen på planeringsdag i januari månad.
Dessförinnan har respektive avdelning på varje förskola gjort en kartläggning som sammanställs i
en plan mot kränkande behandling för varje förskola.
ÅTAGANDE:

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och
värde. (Normer och värden)
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Förväntat resultat
Barnen har medkänsla och förståelse för varandra.
Barnen uttrycker sina egna åsikter och önskemål.
Barnen tar egna initiativ och agerar självständigt.
Arbetssätt
Vår verksamhet utgår från det enskilda barnet såväl som gruppen. Varje
barn möts av nyfikenhet och lyhördhet från oss vuxna så att vi lär känna
barnet och dess personlighet och behov.
Vi arbetar aktivt för att inkludera barn med särskilda rättigheter.
Vi arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor och ser olikhet som en
tillgång.
Vi är engagerade och professionella vuxna som inger trygghet och är
förebilder.
Planen mot diskriminering och kränkande behandling garanterar att
förskolans miljö är fri från fördomar och kränkningar. Förskolan är en social
och kulturell mötesplats där vi lär av varandra.
Vi ser oss själva som medforskande i barnens läroprocesser och utforskande.
Vi vägleder och utmanar. Barnen får pröva sig fram och lösa problem själva,
öva samspel och bli självständiga i sitt tänkande. De ska känna sig säkra och
kunna hålla sig fast vid sin egen åsikt eller önskan.
Barnen uppmuntras att ta för sig utan att det sker på någon annans
bekostnad. Vi visar att vi tror på dem.
Vi följer upp barnens eget lärande genom att arbeta i projekt, som utgår från
barnens intressen och frågeställningar. I projekten är fokus barnens egna
strategier och hur de löser problem och samarbetar.
Vår miljö och vårt material är könsneutralt och vi arbetar medvetet utifrån
ett genusperspektiv. Barnen får vara precis som de är utan krav utifrån sitt
kön.
Vi medverkar till att rusta barnen för framtiden och erbjuder dem olika
uttryckssätt för att utvecklas.
Lekmiljöerna ger förrutsättningar för kreativitet och möten.
Resursanvändning
Pedagogernas engagemang och kompetens att se, lyssna och agera.
Förskolans miljö som "den tredje pedagogen" där lek sker på lika villkor.
Plan mot diskriminering och kränkande särbehandling och enhetens
värdegrund.
Förskolans läroplan, Stockholms stads Förskoleplan och FN:s
Barnkonvention.
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Uppföljning
Vi följer upp barnens lärandeprocess genom pedagogisk dokumentation,
barnintervjuer, observationer och i samtal med barnen.
Vi samtalar också med och lyssnar in föräldrarnas synpunkter i daglig
kontakt, utvecklingssamtal, förskoleråd, föräldramöten och brukarenkät.
Vi följer upp våra mål och åtaganden på våra arbetsplatsträffar,
planeringsdagar, avdelningsmöten och med hjälp av Kungsholmens
pedagogiska plattform, PEP.
Utveckling
Levandegöra vår gemensamma värdegrund tillsammans med barn och
föräldrar och att de också medverkar i större utsträcknig i arbetet med
planen mot utanförskap och kränkningar. FN:s barnkonvention ska vävas in
i alla möten och dokument vi arbetar med på förskolan.
Vi dokumenterar i olika situationer för att se ansiktsuttryck, kroppsspråk,
rädsla, glädje, nyfikenhet, säkerhet eller osäkerhet.
NÄMNDMÅL:

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och
utövar inflytande (barn och ungdom) (Barns inflytande)
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Andel barn som har god självkänsla och gott självförtroende

74 %

År

Andel barn som är delaktiga och utövar inflytande

68 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Förskolechefen ansvarar för att barnsäkerhetsrond årligen
genomförs

2013-01-01

2013-12-31

Kommentar:
Barnsäkerhetsronder har nyligen genomförs på alla områdets förskolor och genomförs nästa
höst igen.
ÅTAGANDE:

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och
utövar inflytande. (Barns inflytande)
Förväntat resultat
Att barnen känner sig respekterade och lyssnade till.
Att barnen upplever och förstår att de får vara med och påverka den
pedagogiska verksamheten och miljön på förskolan.
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Arbetssätt
Förskolan förmedlar demokratiska värderingar där alla barn oavsett ålder får
uttrycka sina önskemål.
Barnen kommer med egna förslag och idéer till hur verksamheten planeras.
Pedagogerna lyssnar in och för resonemang enskilt, i smågrupper eller
storgrupp. Barnen har också enskilda samtal med en vuxen i barnintervjuer.
Barnen har stöd för frågor och funderingar i sin lek då pedagogerna är aktivt
närvarande i eller bredvid dem.
Barnen ser sitt eget lärande då det synliggörs genom dokumentation. Barnet
ges därmed möjlighet att reflekera och bli medvetet över sig själv, sina
behov och sina önskemål. Vi dokumenterar och videofilmar olika delar av
verksamheten.
Barnen erbjuds en omväxlande lekmiljö där de själva kan välja aktivitet,
exempelvis med vattenlek- experiment, bygglek, pusslande, tecknande,
docklek, rörelselek, bokläsning eller med eget skapande i verkstad.
Materialet är lämpligt, lättillgängligt, överblickbart och välordnat.
Barnen påverkar vem de vill leka med, vem de vill hålla i handen under
promenaden, vilka maträtter de önskar sig, hur mycker de vill äta, vilka
utflyktsmål och parker de önskar besöka.
Barnen kommer också med egna önskemål om utformning av ute- och
innemiljö, olika leksaker eller lekredskap.
Vi vuxna visar tydligt att allas synpunkter är viktiga och är goda förebilder
för ett respektfullt och inlyssnande förhållningssätt.
Vi arbetar med värdegrunden som vi arbetat fram genom att koppla ihop
enhetens värdegrund med den dagliga verksamheten.
Resursanvändning
Pedagogernas kompetens och lyhördhet som medforskande och inspiratörer.
Unga och äldre medarbetare kompletterar varandra i sin erfarenhet.
Medarbetare som fortbildar sig till förskollärare parallellt med arbetet
kommer att tillföra verksamheten kunskap om ny forskning och nya
teorier.
Handledning och reflektion tillsammans med förskoleområdets pedagogiska
utvecklingsledare.
Uppföljning
På arbetsplatsträffar, planeringsdagar, arbetslagsmöten, utvärderingsmöten
och med Kungsholmens pedagogiska plattform, PEP.
I barnintervjuer, pedagogisk dokumentation, projektarbeten, observationer,
Kungsholmens pedagogiska plattform PEP, utveckingssamtal, brukarenkäter
och medarbetarsamtal.
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Utveckling
Vi utvecklar arbetet med pedagogisk dokumentation så att barnen själva kan
följa hur deras önskemål och tankar tas tillvara.
Mera tid för den pedagogiska diskussionen och arbete runt läroplansmålen
på gemensamma möten.
Vi använder planen mot diskriminering och kränkande särbehandling och
vår värdegrund som ett levande material i vårt arbete.
NÄMNDMÅL:

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap
genom ett lustfyllt lärande (barn och ungdom) (Utveckling och
Lärande)
Nämndens indikatorer
Andel barn som utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i
samspel, kommunikation, matematiskt tänkande och
naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande

Årsmål

Periodicitet

63 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Implementera förskolans riktlinjer för flerspråkiga barn

2013-01-01

2013-12-31

Kommentar:
Förskoleområdet kartlägger språk hos barn med annat modersmål än svenska samt antal
flerspråkiga pedagoger under höstterminen. Vid inskolning lämnar vårdnadshavarna information
om språk som används i hemmet.
Kartläggningen är tillgänglig för alla anställda och tydliggör hur det ser ut på det här området i
staden. Det informerar pedagoger om förändringar som sker med t.ex. vilka språk som talas,
vilka språk som har flest talare bland både barn och pedagoger.
Varje förskola har en språkansvarig pedagog som tillsammans med kollegor utvecklar barnens
språkliga och kommunikativa förmågor.
ÅTAGANDE:

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap
genom ett lustfyllt lärande (Utveckling och Lärande)
Förväntat resultat
Att barnen utvecklar sina kreativa förmågor.
Att barnen utvecklar ett rikt och nyanserat språk.
Att barnen har förståelse för ett matematiskt och naturvetenskapligt
tänkande.
Att barnen kan och förstår att samspela med alla på förskolan.
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Arbetssätt
Barnen utmanas i logiskt tänkande genom att få utmaningar, öppna frågor
och tid att tänka.
Barnen övar sig i att använda språket som ett verktyg i sitt skapande och
förståelse för omvärlden.
Barnen har möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt som med det talade
språket samt kropps-, bild- och känslospråket.
Vi förstår att barnen har en vilja att bli förstådda. Barnen ges mycket tid för
lek för att få öva på samspel och kommunikation med varandra.
Barnen använder olika slags material för experimenterande, bygglek och
matematiska lekar. Barnen räknar och sorterar, jämför och klassificerar ,
mäter, väger och gör jämförelser.Barnen ges möjlighet att tänka själva och
komma fram till egna lösningar.
Barnen har tillgång till material och miljöer som utmanar kreativitet och
nyfikenhet.Vi tar alla tillfällen i akt för att främja de språkliga och
matematiska kunskaperna genom att prata och föra dialog med barnen.
Språket får utrymme i samlingar, dans, drama, bild, bokläsning, sagopåsar,
handdockor, rimkort, flanosagor, berättande, rim och ramsor, fingerdockor
eller i skapande aktiviteter. Barnen får också återberätta runt en bok vi läst
eller lyssnat till.
Vi samtalar mycket med barnen vid rutinsituationer som vid av- och
påklädning, blöjbyten, måltider, leksituationer, dukning, samlingar och
utflykter. I alla delar ingår språk och matematik.
Vi är medvetna om att vi är barnens förebilder och talar ett vårdat språk och
benämner saker vid dess rätta namn.
Vi delar barngrupperna så att ett mindre antal barn har aktiviteter med en
vuxen.
Vi skriver ner ord och sätter upp bilder för att förtydliga platser och material
på förskolan.
Pedagogerna läser av barnens behov och deras olika uttrycksformer för att
möta upp där barnen befinner sig i sin utveckling.
Resursanvändning
Barnen, som inspirerar och hjälper varandra och pedagoger som med sin
kompetens är utmanare och inspiratörerer. Även pedagoger som har
kunskap av teckenkommunikation lär ut till kollegor och höjer kompetensen
i hela personalgruppen. Anställd dramapedagog som utvecklar olika sätt att
kommunicera.
Pedagogernas kompetens att medvetet arbeta med den pedagogiska miljön
och utvecklingsfrågor.
Handledning av tal- och resurspedagog i stadsdelen.
Handledning och reflektion tillsammans med förskoleområdets pedagogiska
utvecklingsledare.
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Uppföljning
Reflektion och analys på avdelningsmöten varje vecka, på arbetsplatsträffar
varje månad, planeringsdagar fyra gånger per år och vid utvärderingstillfälle
varje halvår.
Pedagogernas självskattning av det pedagogiska arbetet två gånger per år.
Uppföljning av brukarenkäten varje år, i utvecklingssamtalen med
föräldrarna, på förskoleråd, på föräldramöten och i den dagliga kontakten
med dem.
För att få syn på barnens språkliga och matematiska utveckling samtalar vi
mycket med barnen, gör barnintervjuer, dokumenterar och observerar
leksituationer och följer upp över tid. Vi går igenom barnens mappar med
dem och med deras föräldrar.
Vi observerar och dokumenterar, med film och bilder, specifika situationer i
verksamheten för att se hur barnen kommunicerar, gör sig förstådda och
vilka strategier de lägger upp för att nå sina mål.
Utveckling
Utveckla arbetet utifrån den reviderade läroplanen för förskolan. Vi
fortsätter våra nätverk kring matematik och småbarnspedagogik. På varje
förskola finns en språkansvarig pedagog som ingår i ett nätverk på
Kungsholmen. Utvecklingsarbete utgår från boken "Flerspråkighet i
förskolan" som getts ut av Myndigheten för Skolutveckling.
Vi utvecklar projektarbeten och den pedagogiska dokumentationen för att
synliggöra barnets läroprocess.
Vi utvecklar kartläggningen av språk för barn med annat modersmål med
hjälp av ett nytt material, i samarbete med föräldrar.
NÄMNDMÅL:

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
(barn och ungdom) (Förskola och hem)
Nämndens indikatorer
Andel föräldrar som upplever en god samverkan med
förskolan

Årsmål
83 %

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
(Förskola och hem)
Förväntat resultat
Att föräldrarna har förståelse, insyn och inflytande i verksamheten.
Att föräldrana känner sig lugna och nöjda med förskolans arbete runt deras
barn.
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Arbetssätt
Vi ger våra föräldrar god insyn i vår verksamhet och ser dem som resurser i
vårt arbete med deras barn.
Vi skapar aktivt en relation med föräldrarna och bjuder in till delaktighet
och samverkan.
Vi är lyhörda för att frågor och behov kan skilja mellan familjer.
Vi har skapat olika former för dialog som muntlig/ skriftlig information,
föräldramöten, förskoleråd, utvecklingssamtal, samtal, utvärderingar,
enkäter och samkväm.
Vi kommunicerar ut den barnsyn vi arbetar efter, "det kompetenta barnet",
så att föräldrar förstår syftet med den pedagogiska verksamheten och hur vi
kopplar det till våra åtaganden.
Vi arbetar med en föräldraaktiv inskolningsmodell där föräldrar medverkar
under hela inskolningsperioden, som oftast är några få dagar, för att de på så
sätt kan få en egen bild av verksamheten.
Vi erbjuder alla föräldrar två utvecklingssamtal och två föräldramöten per
år.
Vi erbjuder föräldrar att representera i förskoleråd med förskoleledning och
pedagoger.
Vi ger information om förskolans mål, åtaganden, verksamhetsplaner,
avdelningsplaneringar och styrdokument för verksamheten.
Vi ger information om vart man kan vända sig för idéer, frågor och
funderingar runt verksamheten samt klagomål.
Vi bjuder in till olika former av samkväm som dropin, vernissage, gårdfest,
lucia och pic-nic. Vi erbjuder överflyttningssamtal vid överflyttningar
mellan avdelningar, uppföljningssamtal en tid efter inskolning och
överlämningssamtal inför skolstarten.
Avdelningarna skriver veckobrev via nätet till föräldrarna för att ge
kontinuerlig information om verksamhet på avdelningen.
Resursanvändning
Föräldrarna är en resurs för förskolan. Pedagogernas kompetens runt
innehållet i styrdokument och inlevelse- och kommunikativa förmåga.
Uppföljning
Vi analyserar den årliga brukarenkäten och gör handlingsplaner för de
områden som behöver förbättras.
Vi samtalar om resultat och förväntningar med föräldrarna i
utvecklingssamtal, på förskoleråd och föräldramöten.
Vi diskuterar vad som ligger i förskolans ansvar gentemot föräldrar ur en
professionell aspekt.
Vi diskuterar utvecklingsmöjligheter och förbättrade former för
kommunikation med föräldrar.
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Vi följer upp och utvärderar hur samverkan med föräldrarna fungerar på
arbetsplatsträffar och planeringsdagar, på avdelningsplaneringar och i
medarbetarsamtal.
Vi erbjuder två förskoleråd, två föräldramöten och två utvecklingssamtal per
år.
Utveckling
Kommunikation och samarbete med föräldrar analyseras utifrån situationer i
vardagen och resultat i brukarenkät.
Förmågan att bemöta och kommunicera kommer att lyftas in som en egen
kvalitetsfråga på arbetsplatsträffar och i enskilda medarbetarsamtal.
Information och inbjudan till gemensam diskussion om förskolans
pedagogiska verksamhet och dess utvecklingsområden.
Förskoleområdet ska på ett gemensamt forum lyfta inskolning som tema.
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
KF:s indikatorer
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens
regi (alla nämnder/bolag)

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

60 st

öka

År

Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina
medarbetare

70 %

öka

År

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i
deras arbete.

87 %

öka

År

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)

5%

4,4 %

Kommentar:
Varje förskola tar emot minst en sommarjobbare.

Tertial

Kommentar:
Ledningen har samtal med medarbetare som har tre eller flera sjuktllfällen under de senaste sex
månaderna, analyserar och planerar tillsammans för mindre sjukfrånvaro.
NÄMNDMÅL:

Kungsholmens stadsdelsnämnd är en attraktiv arbetsgivare med
spännande och utmanande arbeten
Nämndens indikatorer
Aktivt Medskapandeindex

Årsmål
81

Periodicitet
År
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ÅTAGANDE:

Mariberg och Essingeöarnas förskoleområde är en attraktiv
arbetsgivare
Förväntat resultat
Vi anställer kompetenta medarbetare som stannar inom förskoleområdet
Vi har en pedagogisk verksamhet med goda resultat i brukarundersökningar
Vi har hög nöjdhetsindex hos våra medarbetare i medarbetarenkäten
Arbetssätt
Vi erbjuder kontinuerlig fortbildning
Vi erbjuder mentor till nyexaminerade eller till kollegor som utbildar sig till
förskollärare parallellt med arbetet
Vi erbjuder vissa arbetskläder
Vi arbetar för trivsel och låg sjukfrånvaro genom ansvarstagande, inflytande
och tydlighet i de olika yrkesrollerna på förskolan
Vi arbetar aktivt med rehabilitering i de fall behov finns
Vi reflekterar i varje arbetslag en timme varje vecka
Vi planerar och utvärderar arbetet systematiskt
Vi synliggör barnens läroprocesser genom pedagogisk dokumentation
Vi möts regelbundet i nätverk och i olika pedagogiska forum
Resursanvändning
Samtliga medarbetare inom förskoleområdet
Uppföljning
Sjukfrånvaro
Medarbetarenkät
Medarbetarsamtal
Arbetsplatsträffar och pedagogiska forum
Analyser av rekryteringsbehov och frekvens
Utveckling
Avdelningsansvariga träffas med områdets pedagogiska utvecklingsledare
varje vecka
Gemensam kompetensutveckling för pedagogisk förståelse och samsyn
Utgå från god värdegrund och gott förhållningssätt
Utveckla gemensamma forum och nätverk för utbyte av erfarenheter och
kunskap

Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

SID 15 (18)

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten är i balans
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
ÅTAGANDE:

Förskoleenheten har en budget i balans.
Förväntat resultat
Att ekonomin på enheten ska vara i balans.
Att medel används på väl genomtänkt och ansvarsfullt sätt.
Att enheten ska ha utrymme för fortbildning, handledning och tillräckligt
stor ledningsgrupp och administration för goda resultat.
Arbetssätt
Ledningen stämmer av budgetläget varje månad, vissa tillfällen tillsammans
med stadsdelens controller.
Genomgång av budget på arbetsplatsträffar och på samverkansmöte.
Mindre summa pengar på respektive förskola, förskottskassa som
utkvitterats av en medarbetare, för oförutsedda utgifter.
Ledning håller sig informerad om nya direktiv som är viktiga för
förskoleområdets ekonomi och uppföljning.
Resursanvändning
Uppföljning månadsvis, i tertiaer och verksamhetsberättelse.
Uppföljning
Förskottskassor attesteras av förskolechef.
Uppföljning av ekonomi och budget på arbetsplatsträffar och
samverkansmöten.
Utveckling
Avläsning av inskrivna barn sker varje månad och innebär stor nogrannhet
av eventuella förändringar i barnantal på respektive förskola.
Resursanvändning
Förskolemrådet kommer att behöva ha en noggrann och restiktiv
budgethållning. Förskolorna får ökade kostander vad gäller it- och
lokalfrågor.Vi kommer att vara restriktiva och följa upp budget varje månad.
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Förskoleområdets barnintäkt förändras vid årsskiftet för 80 barn som blir
stora barn i schablon räknat och därmed genererar mindre intäkt.
Vi kommer att använda mycket kunskap som finns inom enheten men också
köpa in fortbildning för att kunna utveckla verksamheten.
Samarbete under sommarsemestern kommer att utökas till fem veckor för
att effektivisera vår personalplanerin under semesterperioden.
Budget 2013
Sammanfattande budget 2013
Prestationsintäkter

31.164.302

Kostnader:
Löner

28.210.000

Övrigt

2.954.302

Summa kostnader

31.164.302

Beräknat resultat

0

Övriga frågor
Verksamhetsutveckling
Förskoleområdet är i ett stort utvecklingläge då hög kompetens finns och där
utbyte mellan förskolorna nu är väl utvecklat. Våra gemensamma pedagogiska
forum har bidragit till ett stimulerande utbyte mellan förskolorna som kommer att
utvecklas ytterligare under 2013 med nätverk och arbetsgrupper.
•
•
•

•

•

•
•

Höja pedagogtätheten i området och lyfta rollen som de
avdelningsansvariga förskollärarna har.
Flera möten mellan avdelningsansvariga - ledning.
Fortsatt implementering av läroplanens mål och innehåll bl.a. genom att de
avdelningsansvariga förskollärarna på respektive förskola möts varje vecka
på sin förskola. Dessa grupper arbetar med pedagogisksa utvecklingsfrågor
tillsammans med områdets pedagogiska utvecklingsledare och
ledningsperson som också deltar.
PEP, den gememsamma plattformen för Kungsholmens förskolor, tas upp
på förskolornas pedagogmöten varje månad så att den blir ett levande
dokument året runt.
Fortsätta med områdets pedagogiska forum för erfarenhetsutbyte runt
läroplanens områden. Fortsätta med de två nätverken "Matematik i
förskolan" och "Småbarnspedagogik" men med andra pedagoger
representerade. Alla sex förskolorna deltar.
Förankring av områdets värdegrund och Vision
Alla förskolor har samma nivåer på planeringstid beroende på
yrkeskategori. Förskollärna har 4- 5 tim/ v och barnskötarna 2-3 tim/
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•
•

•
•
•

v. Varje avdelning har dessutom sin reflektionstimme tillsammans varje
vecka.
Arbeta utifrån det pedagogiska året
Medveten planering av inköp av material och inventarier så att de
överensstämmer med uppdragets inriktning. Utveckla den pedagogiska
miljön i samarbete med områdets pedagogiska utvecklingsledare och
ledningen..
Utveckla arbetsplanerna och utvärderingsmaterial kopplat till
verksamhetens mål.
Utveckla den pedagogiska dokumentationen runt barnens lärandeprocesser.
Utveckla samverkansformer med föräldrar och fördjupa diskussionen runt
vår läroplan.

Personal- och kompetensutveckling
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Fyra medarbetare vidareutbildar sig på betald arbetstid till förskollärare på
Stockholms universitet parallellt med arbetet.Utbildningen ligger en dag i
veckan under fyra år.
Fortbildning och handledning runt barn med särskilda rättigheter och
frågor runt adopterade barn.
Fortbildning genom Stockholms rehabiliteringsenheter Ballongen och
Stadshagen.
Göra studiebesök på andra förskolor som utvecklat sin pedagogiska miljö
och arbetssätt på ett föredömligt sätt.
Kontinuerlig handledning och reflektion av områdets pedagogiska
utvecklingsledare.
Föreläsning för all personal med Harold Göthsson från Reggioinstitutet.
Fortbildning i praktisk itkunskap, PIM startar för samtlig personal till
hösten - 13. En medarbetare utbildas först till examinator.
Utbyte av kunskap med andra förskolor som har erfarenhet av Ipad i
förskolan. Flera pedagoger går på fortbildning om läsplattor i förskolan i
början av året.
Mentorutbildning 7,5 p på Stockholms universitet, avslutasi början av året
NTA- natur/teknik - flera pedagoger har gått utbildning i NTA och
ytterligare medarbetare önskar få utveckla sin kunskap på området att
experimentera med barnen
ABC- medarbetare utbildas till handledare för föräldrautbildning i staden
VFU handledningsutbildning för studenter med verksamhetsförlagd
undervisning

Sjukfrånvaro
Vi kommer att fortsätta arbetet för att sänka sjukfrånvaron. Vid längre frånvaro
eller vid upprepade tillfällen skrivs en rehabiliteringsplan. Vi samarbetar med
stadsdelens rehabiliteringsansvarige, företagshälsovård, berörda läkare på
vårdcentraler och med försäkringskassan. Vi daterar upp våra hygienregler som
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

SID 18 (18)

skrivits utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Vi genomför en hygienrond varje år och
kopplar in vårt städbolag för extra städning under perioder av infektioner.
Friskvårdscoacherna på respektive förskola informerar sina kollegor om olika
aktiviteter som finns i staden. Samkväm i enheten innehåller oftast någon form av
friskvård och flera medarbetare springer lopp tillsammans.
Samverkan
Vi samverkar med skolenheterna i närområdet, Klastorp- och Essingeskolan och
med Kristinebergsskolan. Vi samverkar även med vårdcentralen på Lilla Essingen
för att diskutera förskolonas systematiska hygienarbete och infektionproblematiik.
Barn och undomspsykiatrin BUP, habiliteringsenheterna Ballongen och
Stadshagen, landstingets habilitering Norrtull och Södermalm, Autistcentrum och
stadsdelens socialtjänst och resursteam är alla samverkanspartners. I vissa fall sker
också samarbete med polis. Även preventionsenheten och nätverket som arbetar
mot misshandel av kvinnor här på Kungsholmen. Samverkan finns även med
Stockholms Universitet och lärarutbildningen och Jobbsökartorg.
Kulturombuden möts på biblioteket för utbyte och kompetensutveckling.
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Marieberg och Essingeöarna
Ingress
Förskoleområdet består av sex förskolor med cirka 320 barn och cirka 70
anställda.
Förskolornas verksamhet vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år vars
vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande eller
föräldralediga med nyfött syskon.
Mål och Visioner
•
•
•

•

Barnen blir världsmedborgare i ett samhälle där det livslånga lärandet
står i fokus (Gemensamt för Kungsholmens förskolor)
Vår verksamhet främjar barnens utveckling och lärande under sina
första år i livet så att de känner en livslång lust att lära
Verksamheten förmedlar och förankrar respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som vårt
samhälle vilar på
Barnens personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och
ansvarskännande individer främjas genom ett medvetet arbete och
förhållningssätt på förskolorna i nära samarbete med hemmen

Presentation av förskolorna:
Förskolan Taffelberget, Rålambsvägen 10A i Marieberg har ca 53 barn
fördelade på tre avdelningar där två avdelningar är för de yngre och den
tredje för de äldre. Förskolan har egen kock som lagar mat från grunden.
Städningen sköts av städfirma på kvällstid. Förskolan har egen gård och är
inrymd i ett flerfamiljhus som drivs av en bostadsrättsförening som tillhör HSB.
Förskolan Vita Villan, Primusgatan 103 på Lilla Essingen har ca 73 barn
inskrivna på två våningsplan. På den övre våningen, Vinden, går de minsta
barnen och på Vattnet på undervåningen går de äldre.Varje våning har sedan
delat barngruppen ytterligare efter barnens behov och ålder. Maten lagas helt
på plats och severas i bufféform. Här sköts städningen av städfirma på
morgonen.Förskolan har egen lekterass samt en mindre gård i marknivå.
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Förskolan Luxviken, Primusgatan 57 på Lilla Essingen har ca 37 barn
inskrivna fördelade på två avdelningar. Förskolan har egen kock som lagar
mat från grunden. Städningen sköts under kvällstid. Förskolan är belägen i ett
SKBhus med egen stor och kuperad gård.
Förskolan Vängåvan, Norrskogsvägen 17 på Stora Essingen och har ca 34
barn inskrivna fördelade på två avdelningar. Maten levereras från förskolan
Skogsmarken. Förskolan har en egen mindre gård i anslutning till Vängåvans
parklek. Förskolan hyrs av Temporent. Städningen sköts av städbolag på
kvällstid.
Förskolan Galaxen, Essingestråket 24 på Stora Essingen har 37 barn
inskrivna fördelade på två avdelningar. Maten levereras från förskolan
Skogsmarken. Förskolan ligger i markplan i anslutning till Essingeskolan och
har en egen stor gård. Städningen sköts av städbolag på kvällstid.
Förskolan Skogsmarken, Skogsmarksvägen 17 är femavdelnings förskola
med ca 83 barn inskrivna. På förskolans övre plan finns två
småbarnsavdelningar och på nedre plan finns en småbarnsavdelning och två
avdelningar för äldre barn. Det finns stor gård på respektive plan. Förskolans
två kockar lagar mat från grunden till Skogsmarken, Galaxen och Vängåvan.
Städningen sköts av anställd städerska.
Övergripande verksamhet:
Barnen i våra förskolor erbjuds en verksamhet som utgår från läroplanen för
förskolan, LpFö, Stockholms stads förskoleplan, FN:s barnkonvention,
verksamhetsplanen för Kungsholmens stadsdelnämnd, Kommunalfullmäktiges
mål och stadens vision om att skapa samhällsnytta.
Förskolorna har en gemensam värdegrund samt en plan mot diskriminering
och kränkande särbehandling.
Alla förskolor är mitt uppe i ett stort utvecklingsarbete där lärandeperspektivet
i verksamheten lyfts fram och förenas med omsorgen.
Vår verksamhet är ett komplement till hemmet och vi lägger stor vikt vid att
våra föräldrar ska känna förtroende och trygghet då de lämnar sina barn hos
oss. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och få ett positivt bemötande och
en känsla av delaktighet och ömsesidig respekt. Vi har både formella och
spontana möten och samkväm tillsammans med föräldrar.
Vi vill ge barnen en förskoletid som de kan minnas med stor glädje, allt roligt
de varit med om och alla vuxna som utmanat och stöttat dem på ett
professionellt sätt. Vi vill ge dem egna kunskaper och färdigheter så de kan
utvecklas till starka, självständiga, nyfikna och sociala individer med förmågor
till samspel med andra. Vi ser barnens egen lek som den viktigaste arenan för
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det. Vi vet också att barnen är kompetenta med rätt till inflytande.
Pedagogerna på förskolorna är deras medforskare på upptäcksfärden mot
kunskap.
Pedagogernas kompetens, engagemang och lyhördhet med barnen medverkar
till en positiv och utmanande verksamhet. Barnen visar vägen, vilka intressen
och behov de har, och pedagogerna följer upp och utvecklar med dem. Alla
barn ska garanteras att bli sedda och lyssnade till, därför blir reflektion över
verksamheten, en god dokumentation och uppföljningar olika sätt att
säkerställa detta. Vi arbetar mycket med att stimulera barnens språkliga,
matematiska och naturvetenskapliga kunskaper genom att lyfta in det i alla
vardagliga situationer på ett naturligt men medvetet sätt. Även projektarbeten
med inriktning på dessa områden ligger över längre perioder som följs upp
och utvecklas kontinuerligt av personal och barn.
Lek i skog och park ser vi som viktigt verksamhet för barnens utveckling och
trivsel. Förskolorna i området arbetar över lag för en sund livshållning och
lägger stor vikt på rörelse, utevistelse och en god kosthållning. Förskolorna
betonar också arbetet med hygienrutiner för att minska infektioner.
Övergripande organisation
Förskoleområdet leds av förskolechef och biträdande förskolechef samt en
pedagogisk utvecklingsledare. Administration sköts av två administratörer.
Varje förskola representeras i ett kvalitets- och utvecklingsforum tillsammans
med ledningen. På varje förskola möts avdelningsansvariga förskollärare varje
vecka tillsammans med ledningen för pedagogiska utvecklingsfrågor.
Varje förskollärare har 4- 5 timmars planeringstid per vecka och barnskötare
2 timmar eller mera.
Pedagogerna har utbildning som förskollärare, barnskötare, magister i genus
och dramapedagog. I köken arbetar utbildade kockar.
ÅTAGANDE

•

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass
Vi arbetar utifrån stadsdelens samverkansplan förskola- skola. Främst
samarbetar vi med närliggande skolenheter dit de flesta barnen går från vårt
förskoleområde. Ledningspersoner och pedagoger möts i planeringsfortbildnings- och temamöten. Här diskuteras bl.a. intagningsförfarandet till
förskoleklassen och övergången under vårterminen. Förskolans pedagoger
arbetar aktivt med att stärka barnens tro på sig själva och finns som stöd och
vägledare. Vi har en verksamhet där barnen får stort lekutrymme då det
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sociala samspelet är av stor betydelse. Barnen får stöd att lyssna på
varandra, vänta på sin tur och vara en god kamrat. Verksamheten ger
färdigheter och kunskaper som är grundade från förskolans läroplan och
barnens egna intressen. Alla blivande skolbarn i närliggande skolområdet
möts under vårens senare del i ett gemensamt teaterprojekt. Vi gör flera
skolbesök under senare delen av vårterminen där föräldrar inbjuds att delta.
Vi bjuder in föräldrarna till överlämningssamtal med förskolans och
förskoleklassens pedagoger under senare delen av våren.
•

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde.
Vår verksamhet utgår från det enskilda barnet såväl som gruppen. Varje
barn möts av nyfikenhet och lyhördhet från oss vuxna så att vi lär känna
barnet och dess personlighet och behov. Vi arbetar aktivt för att inkludera
barn med särskilda rättigheter. Vi arbetar kontinuerligt med
värdegrundsfrågor och ser olikhet som en tillgång. Vi är engagerade och
professionella vuxna som inger trygghet och är förebilder. Planen mot
diskriminering och kränkande behandling garanterar att förskolans miljö är
fri från fördomar och kränkningar. Förskolan är en social och kulturell
mötesplats där vi lär av varandra. Vi ser oss själva som medforskande i
barnens läroprocesser och utforskande. Vi vägleder och utmanar. Barnen får
pröva sig fram och lösa problem själva, öva samspel och bli självständiga i
sitt tänkande. De ska känna sig säkra och kunna hålla sig fast vid sin egen
åsikt eller önskan. Barnen uppmuntras att ta för sig utan att det sker på
någon annans bekostnad. Vi visar att vi tror på dem. Vi följer upp barnens
eget lärande genom att arbeta i projekt, som utgår från barnens intressen
och frågeställningar. I projekten är fokus barnens egna strategier och hur de
löser problem och samarbetar. Vår miljö och vårt material är könsneutralt
och vi arbetar medvetet utifrån ett genusperspektiv. Barnen får vara precis
som de är utan krav utifrån sitt kön. Vi medverkar till att rusta barnen för
framtiden och erbjuder dem olika uttryckssätt för att utvecklas.
Lekmiljöerna ger förutsättningar för kreativitet och möten.

•

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar
inflytande.
Förskolan förmedlar demokratiska värderingar där alla barn oavsett ålder
får uttrycka sina önskemål. Barnen kommer med egna förslag och idéer till
hur verksamheten planeras. Pedagogerna lyssnar in och för resonemang
enskilt, i smågrupper eller storgrupp. Barnen har också enskilda samtal med
en vuxen i barnintervjuer. Barnen har stöd för frågor och funderingar i sin
lek då pedagogerna är aktivt närvarande i eller bredvid dem. Barnen ser sitt
eget lärande då det synliggörs genom dokumentation. Barnet ges därmed
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möjlighet att reflektera och bli medvetet över sig själv, sina behov och sina
önskemål. Vi dokumenterar och videofilmar olika delar av verksamheten.
Barnen erbjuds en omväxlande lekmiljö där de själva kan välja aktivitet,
exempelvis med vattenlek- experiment, bygglek, pusslande, tecknande,
docklek, rörelselek, bokläsning eller med eget skapande i verkstad.
Materialet är lämpligt, lättillgängligt, överblickbart och välordnat. Barnen
påverkar vem de vill leka med, vem de vill hålla i handen under
promenaden, vilka maträtter de önskar sig, hur mycket de vill äta, vilka
utflyktsmål och parker de önskar besöka. Barnen kommer också med egna
önskemål om utformning av ute- och innemiljö, olika leksaker eller
lekredskap. Vi vuxna visar tydligt att allas synpunkter är viktiga och är
goda förebilder för ett respektfullt och inlyssnande förhållningssätt. Vi
arbetar med värdegrunden som vi arbetat fram genom att koppla ihop
enhetens värdegrund med den dagliga verksamheten.
•

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett
lustfyllt lärande
Barnen utmanas i logiskt tänkande genom att få utmaningar, öppna frågor
och tid att tänka. Barnen övar sig i att använda språket som ett verktyg i sitt
skapande och förståelse för omvärlden. Barnen har möjlighet att uttrycka
sig på många olika sätt som med det talade språket samt kropps-, bild- och
känslospråket. Vi förstår att barnen har en vilja att bli förstådda. Barnen ges
mycket tid för lek för att få öva på samspel och kommunikation med
varandra. Barnen använder olika slags material för experimenterande,
bygglek och matematiska lekar. Barnen räknar och sorterar, jämför och
klassificerar, mäter, väger och gör jämförelser. Barnen ges möjlighet att
tänka själva och komma fram till egna lösningar. Barnen har tillgång till
material och miljöer som utmanar kreativitet och nyfikenhet. Vi tar alla
tillfällen i akt för att främja de språkliga och matematiska kunskaperna
genom att prata och föra dialog med barnen. Språket får utrymme i
samlingar, dans, drama, bild, bokläsning, sagopåsar, handdockor, rimkort,
flanosagor, berättande, rim och ramsor, fingerdockor eller i skapande
aktiviteter. Barnen får också återberätta runt en bok vi läst eller lyssnat till.
Vi samtalar mycket med barnen vid rutinsituationer som vid av- och
påklädning, blöjbyten, måltider, leksituationer, dukning, samlingar och
utflykter. I alla delar ingår språk och matematik. Vi är medvetna om att vi
är barnens förebilder och talar ett vårdat språk och benämner saker vid dess
rätta namn. Vi delar barngrupperna så att ett mindre antal barn har
aktiviteter med en vuxen. Vi skriver ner ord och sätter upp bilder för att
förtydliga platser och material på förskolan. Pedagogerna läser av barnens
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behov och deras olika uttrycksformer för att möta upp där barnen befinner
sig i sin utveckling.
•

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
Vi ger våra föräldrar god insyn i vår verksamhet och ser dem som resurser i
vårt arbete med deras barn. Vi skapar aktivt en relation med föräldrarna och
bjuder in till delaktighet och samverkan. Vi är lyhörda för att frågor och
behov kan skilja mellan familjer. Vi har skapat olika former för dialog som
muntlig/ skriftlig information, föräldramöten, förskoleråd,
utvecklingssamtal, samtal, utvärderingar, enkäter och samkväm. Vi
kommunicerar ut den barnsyn vi arbetar efter, "det kompetenta barnet", så
att föräldrar förstår syftet med den pedagogiska verksamheten och hur vi
kopplar det till våra åtaganden. Vi arbetar med en föräldraaktiv
inskolningsmodell där föräldrar medverkar under hela inskolningsperioden,
som oftast är några få dagar, för att de på så sätt kan få en egen bild av
verksamheten. Vi erbjuder alla föräldrar två utvecklingssamtal och två
föräldramöten per år. Vi erbjuder föräldrar att representera i förskoleråd
med förskoleledning och pedagoger. Vi ger information om förskolans mål,
åtaganden, verksamhetsplaner, avdelningsplaneringar och styrdokument för
verksamheten. Vi ger information om vart man kan vända sig för idéer,
frågor och funderingar runt verksamheten samt klagomål. Vi bjuder in till
olika former av samkväm som dropin, vernissage, gårdfest, lucia och picnic. Vi erbjuder överflyttningssamtal vid överflyttningar mellan
avdelningar, uppföljningssamtal en tid efter inskolning och
överlämningssamtal inför skolstarten. Avdelningarna skriver veckobrev via
nätet till föräldrarna för att ge kontinuerlig information om verksamhet på
avdelningen.

RÄTTELSE

Vi rättar till fel och misstag på en gång och ser till att de inte upprepas.
Tycker du att vi på något sätt brustit i våra åtaganden vill vi gärna att du hör av
dig till oss. Vänd dig i första hand till personal på ditt barns avdelning. Känner
du dig inte nöjd kontakta förskolechef Monica Bellman tfn 08- 508 08 127 eller
bitr.förskolechef Jill Lantto tfn 08- 508 08 738
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Vi är angelägna om att hålla en god kvalitet på vår verksamhet och anser att
inget är så bra att det inte kan bli bättre!
Därför vill vi att du framför dina synpunkter, förslag och klagomål. Dessa kan
framföras muntligt eller skriftligt. Vill du framföra dem skriftligt kan du
använda dig av en speciell blankett som finns tillgänglig på förskolan, i
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stadsdelsförvaltningens reception på S:t Eriksgatan 47a eller på Kungsholmens
stadsdelsförvaltnings hemsida på Internet, www.stockholm.se/kungsholmen.
Alla inkomna synpunkter, förslag och klagomål vidarebefodras till ansvarig
enhetschef. Snarast eller inom två veckor får du svar eller besked. Inkomna
synpunkter är en stående punkt på arbetsplatsträffarna och används i
förbättringsarbete. Tre gånger per år sammanställts inkomna synpunkter utifrån
art och omfattning och delges ansvariga politiker.
VILL DU VETA MER?

Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar så är du välkommen att
kontakta förskolechef Monica Bellman
08- 508 08 127
E- post: monica.bellman@stockholm.se
Stockholm den 20 december 2012
Monica Bellman
Förskolechef
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Handläggare: Marie Stighammar Borg

Verksamhetsplan S:t Erik
Inledning
Vision - Barnen blir världsmedborgare i ett samhälle där det livslånga lärandet står
i fokus.
Förskolans är en plats för gemenskap, lärande, möten och vänskap. En plats där
olikheter samspelar och värden skapas.
Förskolans målgrupp är alla våra ca.400 barn med placering på någon av våra
förskolor.
Vår mångfald i val av förskola är:
•
•
•

Förskoleverksamhet på två- eller fleravdelningsförskolor.
Några av våra förskolor arbetar övergripande som en sammanhängande
verksamhet.
Förskola med avdelning för barn med finska språket som modersmål.

Förutsättningar 2013
Förskolan Båten
38 barn, 2 avdelningar, 3 förskollärare, 4 barnskötare
Förskolan Kungspilen
50 barn, 3 avdelningar, 4 förskollärare, 5 barnskötare
Förskolan Kronoberg
78 barn, 6 hemvister, 4 förskollärare, 9 barnskötare
Förskolan Scheele
98 barn, 5 hemvister, 5 förskollärare, 11 barnskötare
Förskolan Skorpan
125 barn, 7 avdelningar, 9 förskollärare, 12 barnskötare
Förskolan Lejonkotten
38 barn, 2 avdelningar, 3 förskollärare, 3 barnskötare
Den reviderade läroplanen för förskolan ställer tydliga krav på en granskning av
arbetsorganisationen. Syfte är att se om förskolans uppdrag och förutsättningar är
relevanta för att nå enhetens mål.
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Ledningsgruppen består av förskolechef och biträdande förskolechef och
pedagogisk handledare och administratör.
Förskolorna har ca 100 medarbetare. Basbemanningen på förskolorna är
förskollärare och barnskötare. Övriga kompetenser resurspedagog, kock,
ekonomibiträde och lokalvårdare.
Tillsammans har vi en bred kompetens som kan samverka på oändligt många sätt
för att möta barnens intressen och behov.
Förskolans uppdrag mot framtidens medborgare är tydligt beskrivet i den
reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö) och i Vision 2030.
Förankringsarbete av vårt uppdrag sker inom två områden: delaktighet och
systematiskt kvalitetsarbete. Reflektionen sker ur tre olika perspektiv barn,
vårdnadshavare och medarbetare.
Vår mångfald berikar och utvecklar verksamheten.
Våra verktyg för att systematiskt kvalitetssäkra vårt uppdrag är:
•
•
•
•
•
•
•

Hela enheten arbetar efter St.Eriks pedagogiska år.
St.Eriks arbetsmaterial, med fokus att skapa en samsyn i enheten kring
våra pedagogiska verktyg.
Årlig uppföljning via Kungsholmens pedagogiska plattform- PEP
Förskolornas resultat på Självskattningen.
Medarbetarsamtalen mellan förskolechef och medarbetare.
Medarbetarenkäten.
Brukarenkäten.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig
och växande stad för boende, företagande och besök
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
NÄMNDMÅL:

-

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

När livsmedel eller måltider köps in väljs så långt möjligt
ekologiska alternativ (konteras på 6442)

2012-04-25

2012-12-31
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KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
NÄMNDMÅL:

Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2013-12-31
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KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden
KF:s indikatorer
Personalens bedömning av "förskolans förmåga
att stödja barns lärande och utveckling"

Årsmål

KF:s årsmål
3,6

Periodicitet
År

NÄMNDMÅL:

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i
förskoleklass (barn och ungdom) (Samverkan)
ÅTAGANDE:

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i
förskoleklass
Förväntat resultat
Resursanvändning
- I enlighet med Läroplanen för förskolan, Lpfö-98, reviderad 2010, har
förskollärarna ansvar för att det pedagogiska arbetet följer målen i
läroplanen. Alla i arbetslaget ska arbeta för att genomföra förskolans
uppdrag.
- I områdets finns en pedagogisk ledningsgrupp med förskollärare som är
pedagogiskt ansvariga för de olika förskolorna. De pedagogiskt ansvariga
förskollärarna arbetar för att skapa en samsyn i området och att leda och
vidareutveckla arbetet.
Arbetssätt
- Vi arbetar utifrån områdets pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet.
- Vi går med barnen på skolbesök under senare delen av vårterminen.
- Barnens portfolio följer med i övergång till förskoleklass.
- Vi erbjuder överlämningssamtal mellan förskola och skola.
Resursanvändning
- I enlighet med Läroplanen för förskolan, Lpfö-98, reviderad 2010, har
förskollärarna ansvar för att det pedagogiska arbetet följer målen i
läroplanen. Alla i arbetslaget ska arbeta för att genomföra förskolans
uppdrag.
- I områdets finns en pedagogisk ledningsgrupp med förskollärare som är
pedagogiskt ansvariga för de olika förskolorna. De pedagogiskt ansvariga
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förskollärarna arbetar för att skapa en samsyn i området och att leda och
vidareutveckla arbetet.
Uppföljning
Uppföljning
- Pedagogisk dokumentation är ett pedagogiskt verktyg som ger ett tygligt
underlag för hur vi ska arbeta vidare. (Och med vad.)
- Individuell och fortlöpande reflektion bidrar till att synliggöra ett
förhållningssätt som stärker och utvecklar arbetet med barnen.
- Verksamhetens mål följs upp gemensamt i arbetslagen varje månad genom
en utvecklad struktur för Uppföljning-Utvärdering-Utveckling.
- Verktyg som självskattning, medarbetarenkät, Kungsholmens
arbetsmaterial PEP och brukarenkäten ger oss en bild av våra
utvecklingsområden.
- Medarbetarsamtalen mellan medarbetare och förskolechef lyfter den
enskilda medarbetarens arbete för att nå verksamhetens mål.
- Fyra planerinsdagar per år i syfte att arbetslagen ska fördjupa sig i det
pedagogiska arbetet.
- S:t Eriks interna nätverk med syfte att sprida och öka kompetens bland
medarbetarna.
- Pedagogiska ledningsgruppen arbetar kontinuerligt med att följa upp
verksamheten genom gemensamma reflektioner och diskussioner.
Utveckling
- Vi arbetar fram en gemensam 5-årsverksamhet i området. Det blir ett
komplement till övrig förskoleverksamhet som även förbereder barnen inför
gruppkonstellationer i olika lärande sammanhang.
- Vi ser över samarbetet med närliggande skolor och våren 2013 gör vi en
planering tillsammans med representanter från skolorna om övergången till
förskoleklass.
NÄMNDMÅL:

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde
(barn och ungdom) (Normer och värden)
Nämndens indikatorer
Andel barn som förstår och praktiserar alla människors lika
rätt och värde

Årsmål

Periodicitet

75 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna uppdaterar årligen sin plan mot kränkande
behandling

2013-01-01

2013-12-31
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ÅTAGANDE:

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde
(Normer och värden)
Förväntat resultat
- Barnen reflekterar och försöker förstå sina känslor och upplevelser.
- Barnen lyssnar på varandra.
- Barnens olikheter är en tillgång.
- Barnen visar omsorg om sig själv, om andra och om sin närmiljö.
Arbetssätt
- Vi arbetar utifrån områdets pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet.
- Verksamheten utgår från det enskilda barnet såväl som gruppen.
- Barn lär i interaktion med varandra. Våra miljöer erbjuder mötesplatser för
barnen.
- Samtal och reflektion bidrar till att barnen utvecklar sin förmåga till
samarbete, samlärande, problemlösning och självständigt tänkande.
- Vi vägleder och stödjer barnen i att hantera och lösa konflikter genom att
fokusera på det goda. Närvarande pedagoger som förebilder är en
förutsättning för detta.
Resursanvändning
- - I enlighet med Läroplanen för förskolan, Lpfö-98, reviderad 2010, har
förskollärarna ansvar för att det pedagogiska arbetet följer målen i
läroplanen. Alla i arbetslaget ska arbeta för att genomföra förskolans
uppdrag.
- Medarbetarna äger en bred kompetens. Många besitter en lång erfarenhet
inom yrket och en del har nyare utbildning, vilket resulterar i en mångfald
som gynnar barnen.
- I områdets finns en pedagogisk ledningsgrupp med förskollärare som är
pedagogiskt ansvariga för de olika förskolorna. De pedagogiskt ansvariga
förskollärarna arbetar för att skapa en samsyn i området och att leda och
vidareutveckla arbetet.
- Nätverk där pedagoger från de olika förskolorna möts och lär av varandra.
Uppföljning
- Pedagogisk dokumentation är ett pedagogiskt verktyg som ger ett tygligt
underlag för hur vi ska arbeta vidare. (Och med vad.)
- Individuell och fortlöpande reflektion bidrar till att synliggöra ett
förhållningssätt som stärker och utvecklar arbetet med barnen.
- Verksamhetens mål följs upp gemensamt i arbetslagen varje månad genom
en utvecklad struktur för Uppföljning-Utvärdering-Utveckling.
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- Verktyg som självskattning, medarbetarenkät, Kungsholmens
arbetsmaterial PEP och brukarenkäten ger oss en bild av våra
utvecklingsområden.
- En gång i månaden har vi arbetsplatsträff, APT då den pedagogiska
verksamheten lyfts.
- Fyra planerinsdagar per år i syfte att arbetslagen ska fördjupa sig i det
pedagogiska arbetet.
- S:t Eriks interna nätverk med syfte att sprida och öka kompetens bland
medarbetarna.
- Pedagogiska ledningsgruppen jobbar kontinuerligt med att följa upp
verksamheten genom gemensamma reflektioner och diskussioner.
Utveckling
- Skapa en ny likabehandlingsplan.
- Fortsätta arbetet med att utveckla de pedagogiska miljöerna.
- Fortsätta arbetet med att utveckla den pedagogiska dokumentationen.
NÄMNDMÅL:

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och
utövar inflytande (barn och ungdom) (Barns inflytande)
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Andel barn som har god självkänsla och gott självförtroende

82 %

År

Andel barn som är delaktiga och utövar inflytande

82 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Förskolechefen ansvarar för att barnsäkerhetsrond årligen
genomförs

2013-01-01

2013-12-31

ÅTAGANDE:

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och
utövar inflytande (Barns inflytande)
Förväntat resultat
-Barnen är delaktiga och påverkar sin vardag.
-Barnens inflytande syns genom den pedagogiska dokumentationen.
-Barnens idéer ges samma värde och bli tagna på allvar.
Arbetssätt
- - Vi arbetar utifrån områdets pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet.
- Vi lyssnar in barnens tankar och intressen och väver in dem i aktiviteterna.
- Vi stödjer barnen att förstå och handla efter demokratiska värden, genom
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att det finns olika arenor som ger möjlighet för barnen att göra sina röster
hörda och känna delaktighet.
- Vi skapar tillfällen för barnen att kunna förhandla och kompromissa med
andra som tänker olika.
- Vi möjliggör för barnen att prova både egna och andras teorier. Att arbeta
med projekt är att sätta fokus på något som är intressant att utforska.
- Vi skapar förutsättningar för barnen att få syn på mer än de redan vet, få
fördjupa sig, tid att ställa frågor, få undersöka själva och leta svar och
lösningar.
- Vi beskriver barnens läroprocesser i pedagogisk dokumentation. Den
pedagogiska dokumentationen synliggör för barnen att deras idéer och
förslag finns med i aktiviteterna.
Resursanvändning
- I enlighet med Läroplanen för förskolan, Lpfö-98, reviderad 2010, har
förskollärarna ansvar för att det pedagogiska arbetet följer målen i
läroplanen. Alla i arbetslaget ska arbeta för att genomföra förskolans
uppdrag.
- Medarbetarna äger en bred kompetens. Många besitter en lång erfarenhet
inom yrket och en del har nyare utbildning, vilket resulterar i en mångfald
som gynnar barnen.
- I området finns en pedagogisk handledare som arbetar med att utveckla
områdets arbete för att nå läroplanens mål.
- I områdets finns en pedagogisk ledningsgrupp med förskollärare som är
pedagogiskt ansvariga för de olika förskolorna. De pedagogiskt ansvariga
förskollärarna arbetar för att skapa en samsyn i området och att leda och
vidareutveckla arbetet.
Uppföljning
-- Pedagogisk dokumentation är ett pedagogiskt verktyg som ger ett tygligt
underlag för hur vi ska arbeta vidare. (Och med vad.)
- Individuell och fortlöpande reflektion bidrar till att synliggöra ett
förhållningssätt som stärker och utvecklar arbetet med barnen.
- Verksamhetens mål följs upp gemensamt i arbetslagen varje månad genom
en utvecklad struktur för Uppföljning-Utvärdering-Utveckling.
- Verktyg som självskattning, medarbetarenkät, Kungsholmens
arbetsmaterial PEP och brukarenkäten ger oss en bild av våra
utvecklingsområden.
- En gång i månaden har vi arbetsplatsträff, APT då den pedagogiska
verksamheten lyfts.
- Fyra planerinsdagar per år i syfte att arbetslagen ska fördjupa sig i det
pedagogiska arbetet.
- Medarbetarsamtal mellan medarbetare och förskolechef lyfter den enskilda
medarbetarens arbete för att nå verksamhetens mål.
- S:t Eriks interna nätverk med syfte att sprida och öka kompetens bland
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medarbetarna.
- Pedagogiska ledningsgruppen jobbar kontinuerligt med att följa upp
verksamheten genom gemensamma reflektioner och diskussioner.
Utveckling
- De pedagogiskt ansvariga förskollärarna kommer att träffas varannan
vecka istället för varje vecka för att istället ge tid till implementering av
utvecklingsarbetet på den egna förskolan.
NÄMNDMÅL:

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap
genom ett lustfyllt lärande (barn och ungdom) (Utveckling och
Lärande)
Nämndens indikatorer
Andel barn som utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i
samspel, kommunikation, matematiskt tänkande och
naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande

Årsmål

Periodicitet

73 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Implementera förskolans riktlinjer för flerspråkiga barn

2013-01-01

2013-12-31

ÅTAGANDE:

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap
genom ett lustfyllt lärande (Utveckling och Lärande)
Förväntat resultat
- Barnen är trygga och självständiga, med tro på sin egen förmåga.
- Barnen visar förmåga att iaktta, reflektera och kommunicera med andra
kring sitt lärande.
- Barnen utvecklar olika strategier för sitt lärande.
Arbetssätt
-- Vi har ett ”föräldraår” som visar alla delar under ett pedagogiskt år som
gäller föräldrasamverkan.
- Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning eftersom den lägger grunden
för en bra och givande relation mellan barn, vårdnadshavare och förskola.
- Det finns ett varierat utbud av samverkan mellan vårdnadshavare och
förskola där den dagliga kontakten är grunden.
- Vi erbjuder två föräldramöten/år
- Vi erbjuder två utvecklingssamtal/år med vårdnadshavare
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- Vi erbjuder möjlighet till deltagande i två förskoleråd/år
- Vi erbjuder möjlighet till inflytande genom deltagande i brukarenkäten.
Resursanvändning
- I enlighet med Läroplanen för förskolan, Lpfö-98, reviderad 2010, har
förskollärarna ansvar för att det pedagogiska arbetet följer målen i
läroplanen. Alla i arbetslaget ska arbeta för att genomföra förskolans
uppdrag.
- Medarbetarna äger en bred kompetens. Många besitter en lång erfarenhet
inom yrket och en del har nyare utbildning, vilket resulterar i en mångfald
som gynnar barnen.
- I området finns en pedagogisk handledare som arbetar med att utveckla
områdets arbete för att nå läroplanens mål.
- I områdets finns en pedagogisk ledningsgrupp med förskollärare som är
pedagogiskt ansvariga för de olika förskolorna. De pedagogiskt ansvariga
förskollärarna arbetar för att skapa en samsyn i området och att leda och
vidareutveckla arbetet.
Uppföljning
-- Pedagogisk dokumentation är ett pedagogiskt verktyg som ger ett tygligt
underlag för hur vi ska arbeta vidare. (Och med vad.)
- Individuell och fortlöpande reflektion bidrar till att synliggöra ett
förhållningssätt som stärker och utvecklar arbetet med barnen.
- Verksamhetens mål följs upp gemensamt i arbetslagen varje månad genom
en utvecklad struktur för Uppföljning-Utvärdering-Utveckling.
- Verktyg som självskattning, medarbetarenkät, Kungsholmens
arbetsmaterial PEP och brukarenkäten ger oss en bild av våra
utvecklingsområden.
- En gång i månaden har vi arbetsplatsträff, APT då den pedagogiska
verksamheten lyfts.
- Fyra planerinsdagar per år i syfte att arbetslagen ska fördjupa sig i det
pedagogiska arbetet.
- Medarbetarsamtal mellan medarbetare och förskolechef lyfter den enskilda
medarbetarens arbete för att nå verksamhetens mål.
- S:t Eriks interna nätverk med syfte att sprida och öka kompetens bland
medarbetarna.
- Pedagogiska ledningsgruppen jobbar kontinuerligt med att följa upp
verksamheten genom gemensamma reflektioner och diskussioner.
Utveckling
- De pedagogiska miljöerna måste bli mer inspirerande och inbjudande och
innehålla en större mångfald.
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NÄMNDMÅL:

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
(barn och ungdom) (Förskola och hem)
Nämndens indikatorer
Andel föräldrar som upplever en god samverkan med
förskolan

Årsmål
71 %

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
(Förskola och hem)
Förväntat resultat
- Barnens vårdnadshavare är trygga.
- Barnens vårdnadshavare har förtroende för och känner tillit till
verksamheten.
- Barnens vårdnadshavare ställer frågor och kommer med synpunkter.
- Vi har en bra kontakt med alla vårdnadshavare och har ett respektfullt
bemötande.
Arbetssätt
- Vi har ett ”föräldraår” som visar alla delar under ett pedagogiskt år som
gäller föräldrasamverkan.
- Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning eftersom den lägger grunden
för en bra och givande relation mellan barn, vårdnadshavare och förskola.
- Det finns ett varierat utbud av samverkan mellan vårdnadshavare och
förskola där den dagliga kontakten är grunden.
- Vi erbjuder två föräldramöten/år
- Vi erbjuder två utvecklingssamtal/år
- Vi erbjuder möjlighet till deltagande i två förskoleråd/år
- Vi erbjuder möjlighet till inflytande genom deltagande i brukarenkäten.
Resursanvändning
- I enlighet med Läroplanen för förskolan, Lpfö-98, reviderad 2010, har
förskollärarna ansvar för att det pedagogiska arbetet följer målen i
läroplanen. Alla i arbetslaget ska arbeta för att genomföra förskolans
uppdrag.
- Medarbetarna äger en bred kompetens. Många besitter en lång erfarenhet
inom yrket och en del har nyare utbildning, vilket resulterar i en mångfald
som gynnar barnen.
- I området finns en pedagogisk utvecklingsledare som arbetar med att
utveckla områdets arbete för att nå läroplanens mål.
- I områdets finns en pedagogisk ledningsgrupp med förskollärare som är
pedagogiskt ansvariga för de olika förskolorna. De pedagogiskt ansvariga
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förskollärarna arbetar för att skapa en samsyn i området och att leda och
vidareutveckla arbetet.
Uppföljning
- Pedagogisk dokumentation är ett pedagogiskt verktyg som ger ett tygligt
underlag för hur vi ska arbeta vidare. (Och med vad.)- Individuell och fortlöpande reflektion bidrar till att synliggöra ett
förhållningssätt som stärker och utvecklar arbetet med barnen.
- Verksamhetens mål följs upp gemensamt i arbetslagen varje månad genom
en utvecklad struktur för Uppföljning-Utvärdering-Utveckling.
- Verktyg som självskattning, medarbetarenkät, Kungsholmens
arbetsmaterial PEP och brukarenkäten ger oss en bild av våra
utvecklingsområden.
- En gång i månaden har vi arbetsplatsträff, APT då den pedagogiska
verksamheten lyfts.
- Fyra planerinsdagar per år i syfte att arbetslagen ska fördjupa sig i det
pedagogiska arbetet.
- Medarbetarsamtal mellan medarbetare och förskolechef lyfter den enskilda
medarbetarens arbete för att nå verksamhetens mål.
- S:t Eriks interna nätverk med syfte att sprida och öka kompetens bland
medarbetarna.
- Pedagogiska ledningsgruppen arbetar kontinuerligt med att följa upp
verksamheten genom gemensamma reflektioner och diskussioner.
Utveckling
- Under 2013 arbetar vi för att bibehålla det förtroende som
vårdnadshavarna visar vår verksamhet och fortsätter att utveckla de
samverkansformer som finns mellan förskola och vårdnadshavare.
- Vi fortsätter att fördjupa och utvecklas våra kunskaper i föräldraaktiv
inskolning eftersom den lägger grunden för en bra och givande relation
mellan barn, vårdnadshavare och förskola.
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
KF:s indikatorer

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens
regi (alla nämnder/bolag)

60 st

öka

År

Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina
medarbetare

8,5 %

öka

År

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i
deras arbete.

4,5 %

öka

År

Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

SID 13 (14)

KF:s indikatorer
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)

Årsmål
7,0 %

KF:s årsmål
4,4 %

Periodicitet
Tertial

NÄMNDMÅL:

Kungsholmens stadsdelsnämnd är en attraktiv arbetsgivare med
spännande och utmanande arbeten
Nämndens indikatorer
Aktivt Medskapandeindex

Årsmål
81

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

S:t Eriks förskoleområde är en attraktiv arbetsgivare med
spännande och utmanande arbeten
Förväntat resultat
- Ökad frisknärvaro
- Ökat gott resultat på Medarbetarenkäten
Arbetssätt
- Arbetsglädje och trivsel skapar vi genom vårt värdegrundsarbete och i
samverkan.
- Proaktivt friskvårdsarbete
- Aktivt rehab-arbete
Resursanvändning
- Arbetsplatsombuden
- Friskvårdscoacher
- Alla medarbetare
- Ledningsgruppen
Uppföljning
- Varje vecka genom struktur för resultatbaserad styrning
- Medarbetarenkäten
- Medarbetasamtal
- Arbetslagsdialoger
- Arbetsplatsträffar
- Statistik på sjukfrånvaron
Utveckling
- vi kartlägger att alla medarbetare känner sig trygg i sitt uppdrag och har
kompetens för detta
- bidra till ökad trivsel genom att arbeta med samverkan och delaktighet
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KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans
Resursanvändning

Internutbildning är en form av resursutnyttjande som på ett berikande sätt
utnyttja befintlig kompetens och resurser för fortbildning. Inom St.Eriks
förskoleområde utbyter pedagogerna kunskap och lyfter goda exempel.
St.Eriks förskoleområde genomför planeringsdagar fyra dagar per år.
Regelbunden ges intern handledning och pedagogiska nätverk som leds av
interna förmågor. Dessutom samverkar enheten med Kungsholmens övriga
förskolor i olika pedagogiska nätverk i forma av olika arbetsgrupper.
Vi ska sträva mot att på varje förskola skapa ett reflekterande kultur som
stödjer ett undersökande arbetssätt. Reflektion är en förutsättning för att
uppfylla uppdraget. Alla pedagoger har egen reflektionstid för detta och ett
vi arbetar med gemensam refelktion i de gemensamma forum vi har.
Budget 2013
Ett självklart och viktigt mål år 2013 är att få förskoleområdet St.Eriks
budget i balans. Under 2013 kommer resursutnyttjandet att bli mer effektivt.
Personalresurserna som finns ska användas i högre grad och den kompetens
som finns ska användas mer kostnadseffektivt. Intäktssidan ska enheten
också arbeta aktivt med så att verksamheten blir attraktiv för fler kunder.
Sammanfattning budget 2013
Prestationsintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

43 935 tkr
900
44 835

Löner
Övriga kostnader
Summa kostnader

39 624
5 211
44 835

Beräknat resultat

0
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Giltig: 2013

S:t Erik
Ingress
Vision - Barnen blir världsmedborgare i ett samhälle där det livslånga
lärandet står i fokus.

Förskolans är en plats för gemenskap, lärande, möten och vänskap. En plats
där olikheter samspelar och värden skapas.
Förskolans målgrupp är alla våra ca.400 barn med placering på någon av
våra förskolor.
Vår mångfald i val av förskola är:
•
•
•

Förskoleverksamhet på två- eller fleravdelningsförskolor.
Några av våra förskolor arbetar övergripande som en sammanhängande
verksamhet.
Förskola med avdelning för barn med finska språket som modersmål.

ÅTAGANDE

•

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass
- Vi arbetar utifrån områdets pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet. - Vi går
med barnen på skolbesök under senare delen av vårterminen. - Barnens
portfolio följer med i övergång till förskoleklass. - Vi erbjuder
överlämningssamtal mellan förskola och skola.

•

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde
- Vi arbetar utifrån områdets pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet. Verksamheten utgår från det enskilda barnet såväl som gruppen. - Barn lär i
interaktion med varandra. Våra miljöer erbjuder mötesplatser för barnen. Samtal och reflektion bidrar till att barnen utvecklar sin förmåga till
samarbete, samlärande, problemlösning och självständigt tänkande. - Vi
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vägleder och stödjer barnen i att hantera och lösa konflikter genom att
fokusera på det goda. Närvarande pedagoger som förebilder är en
förutsättning för detta. •

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar
inflytande
- - Vi arbetar utifrån områdets pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet. - Vi
lyssnar in barnens tankar och intressen och väver in dem i aktiviteterna. - Vi
stödjer barnen att förstå och handla efter demokratiska värden, genom att
det finns olika arenor som ger möjlighet för barnen att göra sina röster
hörda och känna delaktighet. - Vi skapar tillfällen för barnen att kunna
förhandla och kompromissa med andra som tänker olika. - Vi möjliggör för
barnen att prova både egna och andras teorier. Att arbeta med projekt är att
sätta fokus på något som är intressant att utforska. - Vi skapar
förutsättningar för barnen att få syn på mer än de redan vet, få fördjupa sig,
tid att ställa frågor, få undersöka själva och leta svar och lösningar. - Vi
beskriver barnens läroprocesser i pedagogisk dokumentation. Den
pedagogiska dokumentationen synliggör för barnen att deras idéer och
förslag finns med i aktiviteterna.

•

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett
lustfyllt lärande
-- Vi har ett ”föräldraår” som visar alla delar under ett pedagogiskt år som
gäller föräldrasamverkan. - Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning
eftersom den lägger grunden för en bra och givande relation mellan barn,
vårdnadshavare och förskola. - Det finns ett varierat utbud av samverkan
mellan vårdnadshavare och förskola där den dagliga kontakten är grunden. Vi erbjuder två föräldramöten/år - Vi erbjuder två utvecklingssamtal/år med
vårdnadshavare - Vi erbjuder möjlighet till deltagande i två förskoleråd/år Vi erbjuder möjlighet till inflytande genom deltagande i brukarenkäten.

•

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
- Vi har ett ”föräldraår” som visar alla delar under ett pedagogiskt år som
gäller föräldrasamverkan. - Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning
eftersom den lägger grunden för en bra och givande relation mellan barn,
vårdnadshavare och förskola. - Det finns ett varierat utbud av samverkan
mellan vårdnadshavare och förskola där den dagliga kontakten är grunden. Vi erbjuder två föräldramöten/år - Vi erbjuder två utvecklingssamtal/år - Vi
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erbjuder möjlighet till deltagande i två förskoleråd/år - Vi erbjuder
möjlighet till inflytande genom deltagande i brukarenkäten.
RÄTTELSE

Vi rättar till fel och misstag på en gång och ser till att de inte upprepas. Tycker
du att vi på något sätt brustit i våra åtaganden vill vi gärna att du hör av dig till
oss. Vänd dig i första hand till närmast berörd personal.
Känner du dig ändå inte nöjd kontakta förskolechef Marie Stighammar-Borg.
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Vi är angelägna om att hålla en god kvalitet på vår verksamhet och anser att
inget är så bra att det inte kan bli bättre!
Därför vill vi att du framför dina synpunkter, förslag och klagomål.
Dessa kan du framföra muntligt eller skriftligt. Vill du framföra dem skriftligt
kan du använda dig av en speciell blankett som finns tillgänglig på din förskola,
i stadsdelsförvaltningens reception på St Eriksgatan 47 A eller på
Kungsholmens stadsdelsnämnds hemsida på internet,
www.stockholm.se/kungsholmen.

Alla inkomna synpunkter, förslag och klagomål vidarebefordras till ansvarig
enhetschef. Snarast eller inom två veckor får du svar eller besked. Inkomna
synpunkter är en stående punkt på arbetsplatsträffarna och används till
förbättringsarbetet. Tre gånger per år sammanställs inkomna synpunkter utifrån
art och omfattning och delges ansvarig politiker.
VILL DU VETA MER?

Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar är Du välkommen att
kontakta förskolechef Marie Stighammar-Borg

Marie Stighammar-Borg
marie.stighammar-borg@stockholm.se
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S: T GÖRAN

2013-01-21

Handläggare: Titti Rylander

Verksamhetsplan S:t Göran
Inledning
Den gemensamma visionen för Kungsholmens kommunala förskolor är:
"Barnen blir världsmedborgare i ett samhälle där det livslånga lärandet står i
fokus"
Förskolornas verksamhet riktar sig till barn i åldrarna 1-5 år och deras föräldrar.
Barnen erbjuds en verksamhet där lek, lärande och omsorg går hand i hand. Vi vill
att såväl barn som föräldrar ska känna sig välkomna och delaktiga hos oss.
Föräldrarna ska med förtroende kunna lämna sitt barn i vår verksamhet och känna
sig trygga med vår pedagogiska kompetens.
Vi följer riktlinjerna från FN:s barnkonvention, Förskolans läroplan, Stockholms
stads förskoleplan och Kungsholmens stadsdelsnämnds verksamhetsplan. Under
2010 initierade Kungsholmens stadsdelsförvaltning ett värdegrundsarbete som vi
fortsatt att arbeta intensivt med. Detta har resulterat i att vi har arbetat fram fem
värdeord som ska genomsyra allt som sker i vår verksamhet: Välkomnande,
Delaktighet, Utforskande, Förtroende och Glädje. Stadsdelsförvaltningen har
också arbetat fram en övergripande värdegrund som gäller för samtliga
verksamheter inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Vi har också inlett ett
arbete med resultatbaserad styrning.
Vi vill se verksamheten på våra förskolor som ett viktigt komplement till hemmet
och vill med verksamheterna bidra till goda och positiva uppväxtvillkor i
stadsdelen Kungsholmen och Essingeöarna. Vi vill lyfta fram förskolan som en
särskild lärorik arena där barn ges många möjligheter till socialt samspel,
kreativitet, skapande i olika former, nya upptäckter och utmaningar som stimulerar
till lärande och ger möjlighet till inflytande och ansvar. Vi hoppas att barnen som
vuxna skall minnas sitt Kungsholmen där barndomens förskola hade en central
plats.
Vår utgångspunkt är att barn är kompetenta och föds med en inneboende lust och
vilja att lära och utforska sin omvärld. Genom ett utforskande arbetsätt där
pedagogisk dokumentation och reflektion är viktiga redskap synliggör vi barns
kompetenser och de lärande processer som pågår på förskolan.
St Görans förskoleområde består av åtta förskolor. Förskoleområdet leds av
förskolechef och biträdande förskolechef. I ledningsgruppen ingår också våra
pedagogiska utvecklare och vår ateljerista.
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Kungsholmens västra förskola (Gula villan) på Welanders väg 4, är Sveriges
äldsta förskola och startade sin verksamhet 1854. Förskolan har ca 75 barn
inskrivna fördelade på 2 småbarnsgrupper med 1-2 åringar samt två grupper med
3-5 åringar. Förskolans kock lagar maten i förskolans tillagningskök. Städningen
sköts av en städfirma.
St Görans förskola (Röda villan) på Welanders väg 3, har ca 123 barn inskrivna
fördelade på fyra småbarnsgrupper med 1-3 åringar, en fyraårsgrupp och en
avdelning med två grupper där barnen är tre respektive fem år gamla. De yngsta
barnen finns i en paviljongbyggnad i anslutning till huvudbyggnaden. På Röda
villan lagar förskolans kock mat i förskolans tillagningskök. Städningen sköts av
en städfirma.
Förskolan Trollet ligger på Rålambsvägen 44 och är en förskola för
infektionskänsliga barn. Trollet har plats för 12 barn mellan 1-5 år. Förskolan får
sin mat från Sodexo och bereder maten i sitt mottagningskök. Städningen sköts av
en städfirma.
Förskolan Vallbarnen ligger på Mariebergsvägen 24. Förskolan har ca 15 barn
inskrivna och består av en avdelning med barn i åldrarna 1-3 år. Förskolan utgör
en småbarnsavdelning knuten till Förskolan Valvet där man sedan tar emot de lite
äldre barnen. Förskolan Vallbarnen får sin mat från Sodexo och bereder maten i
sitt mottagningskök. Städningen sköts av en städfirma.
Förskolan Valvet ligger på S:t Göransgatan 95. Förskolan har ca 55 barn
inskrivna och består av två avdelningar, en småbarnsavdelning med barn i åldrarna
1-3 år och en avdelning med 3-5 åringar där barnen är indelade i två grupper.
Förskolan får sin mat från RR Matproduktion och bereder maten i sitt
mottagningskök. Städningen sköts av en städfirma.
Förskolan Smulor och Frön ligger på Fridhemsgatan 42 och består av två
avdelningar med ca 42 barn sammanlagt. Barnen är fördelade på två avdelningar,
en småbarnsavdelning och en avdelning för de lite äldre barnen där de är indelade
i två grupper. Förskolans kock lagar mat i förskolans tillagningskök. Städningen
sköts av en städfirma.
Förskolan Knoppen ligger på Fleminggatan och är en relativt nystartad
verksamhet. I verksamheten finns idag 26 barn inskrivna som alla är under tre år.
Förskolan är belägen i Postens gamla lokaler och har ingen egen gård att tillgå
utan använder närliggande parker eller områdets närliggande förskolegårdar för
sin utevistelse. Förskolan får sin mat från RR Matproduktion och bereder maten i
sitt mottagningskök. Städningen sköts av en städfirma.
Förskolan Kompis ligger på Alströmergatan 45 och består av två grupper med
barn i åldrarna 1-3 år och en grupp med barn i åldrarna 3-5 år. Förskolan har 39
barn inskrivna i verksamheten. Förskolan får sin mat från RR Matproduktion och
bereder maten i sitt tillagningskök. Städningen sköts av en städfirma.
S:t Görans förskoleområde har idag 95 personer anställda, inklusive tjänstlediga
för studier och föräldraledigt. Vi har en hög andel högskoleutbildade pedagoger, ca
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55 %. Dessutom har förskoleområdet två förskollärare som gått
pedagogistautbildningen och en förskollärare som är utbildad ateljerista. En av
områdets förskollärare går för närvarande forskarutbildningen på Stockholms
universitet och två förskollärare har påbörjat sin magisterexamen i
förskoledidaktik. I förskoleområdet finns också två utbildade danspedagoger.
KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig
och växande stad för boende, företagande och besök
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
NÄMNDMÅL:

-

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

När livsmedel eller måltider köps in väljs så långt möjligt
ekologiska alternativ
(konteras på 6442)

2012-04-25

2012-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
NÄMNDMÅL:

Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2013-12-31
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KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden
KF:s indikatorer

Årsmål

Personalens bedömning av "förskolans förmåga
att stödja barns lärande och utveckling"

3,6

KF:s årsmål
3,6

Periodicitet
År

NÄMNDMÅL:

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i
förskoleklass (barn och ungdom) (Samverkan)
ÅTAGANDE:

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i
förskoleklass (Samverkan)
Arbetssätt
Vi följer Kungsholmens miniplan för övergång mellan förskola och skola.
I samråd med skolan erbjuder vi alla föräldrar ett överlämningssamtal inför
övergången till förskoleklass.
Femåringarna besöker tillsammans med sina pedagoger respektive
förskoleklass och träffar sina blivande pedagoger och kamrater.
(Alla ovanstående aktiviteter under förutsättning att det fungerar med
förskolans övriga verksamhet).
Resursanvändning
Pedagogerna
Lpfö 98, reviderad
Stockholms stads förskoleplan
Kungsholmens miniplan, reviderad 2010
Uppföljning
Utvecklingssamtal med föräldrar samt ledningens medarbetarsamtal med
pedagogerna.
Avslutningssamtal med blivande skolbarn.
I arbetslagen på resp möte samt genom arbetslagens egna utvärdering av
styrdokumenten två gånger om året.
Utveckling
Förskolans personal strävar efter ett gott samarbete kring barnens övergång
till de nya verksamheterna. Vi har en önskan och en stark förhoppning om
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ett bättre samarbete med skolan och anser att detta är ett stort
utvecklingsområde och ett ansvar som vilar på såväl förskola som skola. Det
finns en plan för övergången mellan förskola och skola men det har varit
svårt att få samarbetet med skolan att fungera optimalt och därmed
svårigheter att följa den plan som är utarbetad för övergången mellan
förskola och skola.
NÄMNDMÅL:

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde
(barn och ungdom) (Normer och värden)
Nämndens indikatorer
Andel barn som förstår och praktiserar alla människors lika
rätt och värde

Årsmål

Periodicitet

71 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna uppdaterar årligen sin plan mot kränkande
behandling

2013-01-01

2013-12-31

ÅTAGANDE:

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och
värde. (Normer och värden)
Arbetssätt
Vår verksamhet utgår från det enskilda barnet såväl som gruppen.
Vi tänker att människor lär i interaktion med varandra. Därför ska våra
miljöer och mötesforum stödja möten mellan barnen och mellan barn och
vuxna. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga till
samarbete, samlärande, problemlösning och ett självständigt tänkande. Vi
arbetar efter vårt "pedagogiska år" där höstterminen börjar med en
observations- och introduktionsperiod för att skapa trygghet i och
inspiration till verksamheten. Utifrån sommaruppgiften startar arbetet upp
med de olika projekten i barngrupperna vid höstterminens start.
Pedagogerna är medforskare i barnens utforskande och läroprocesser.
Verksamheten bygger såväl på barns eget initiativ som på att pedagogerna
ger utmaningar till barnen.
Pedagogerna är lyhörda för barns tankar, teorier och idéer och använder
dessa som en utgångspunkt för det pedagogiska arbetet. Vi vet att vissa
material och leksaker är genuskodade och därför ska miljön i våra förskolor
vara utformad så att den underlättar gränsöverskridande.
Vår likabehandlingsplan är ett av många sätt att garantera en verksamhet där
ingen utsätts för någon typ av kränkningar eller fördomar. Enhetens
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genusplan skall säkerställa att pojkar och flickor ges samma möjligheter att
prova och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån
stereotypa könsroller.
Vår verksamhet ska vara en social och kulturell mötesplats där vi ser
olikheter som en tillgång och ett tillfälle till att lära av varandra. Vår
utgångspunkt ska vara ett interkulturellt förhållningsssätt/arbetssätt.
Verksamheten ska vara öppen mot omvärlden och fördomsfri. Vi vill
uppmuntra en nyfikenhet på det som är olikt det barnen är vana vid. Därför
ska förskolan ta vara på olika situationer där vi kommer i kontakt med
sådant som är okänt för barnen. Genom att skapa intresse och fascination för
det nya och okända ges barnen möjlighet att förstå världen på ett nytt sätt.
Det tror vi lägger grunden för en tolerans och en förståelse för olikheter som
något positivt, något som tillför snarare än begränsar. Arbetet med normer
och värden finns med naturligt i den dagliga verksamheten på förskolan.
Pedagogerna ska förmedla ett empatiskt förhållningssätt utifrån
demokratiska värderingar och vara medvetna om att de är förebilder för
barnen. I förskoleområdets värdegrund lyfter vi fram Välkomnande,
Delaktighet, Förtroende, Utforskande och Glädje som särskilt viktiga
värden. Dessa värden ska genomsyra allt vi gör i verksamheten.
Resursanvändning
Pedagogernas kompetens
Miljön som den tredje pedagogen
Ett utforskande arbetssätt
Genusplan/likabehandlingsplan
Lpfö-98, reviderad 2010
FN: s Barnkonvention
Förskoleområdets värdegrund
Uppföljning
Den årliga föräldraenkäten.
I arbetslagen på resp. möte samt genom arbetslagens egna utvärdering av
styrdokumenten två gånger om året.
Den årliga uppföljningen/utvärderingen av likabehandlingsplanen
Utvecklingssamtal med föräldrar
I medarbetarsamtalen
Utveckling
Under 2013 fortsätter vi arbetet med att implementera vår värdegrund i
verksamheten. Målet är att den ska vara ett naturligt underlag att relatera till
i alla de möten som sker på förskolan och i de dokument vi formulerar. De
värdeord som vi lyft fram som särskilt viktiga är; Välkomnande,
Delaktighet, Förtroende, Utforskande och Glädje.
Vi fortsätter också att utveckla förskolornas pedagogiska miljöer så att de
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inspirerar till positiva och lärande möten mellan barnen. Vi har påbörjat ett
arbete med att se över miljö och material på samtliga avdelningar för att
säkerställa en större likvärdighet i det material som barnen erbjuds och i de
miljöer som barnen vistas i.
NÄMNDMÅL:

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och
utövar inflytande (barn och ungdom) (Barns inflytande)
Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

Andel barn som har god självkänsla och gott självförtroende

82 %

År

Andel barn som är delaktiga och utövar inflytande

83 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Förskolechefen ansvarar för att barnsäkerhetsrond årligen
genomförs

2013-01-01

2013-12-31

ÅTAGANDE:

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och
utövar inflytande (Barns inflytande)
Arbetssätt
Förskolan ska förmedla demokratiska värderingar. Alla barn, oavsett ålder
och uttryckssätt ges möjlighet att påverka sin situation. Förskolans
verksamhet ska genomsyras av barnens initiativ och åsikter samt
pedagogernas intresse av att uppmuntra och utmana dessa.
Vår verksamhet innehåller både vuxenstyrda aktiviteter och aktiviteter som
initierats av barnen själva. Alla aktiviteter har lika stort pedagogiskt värde
och syftet är att barnen genom olika sorters skapande verksamhet och
utforskande (lek, bild, dans, berättande, bygg-och konstruktion, mm) får
pröva sina teorier om världen och skapa en egen förståelse av sig själv och
sin omvärld.
Vi arbetar aktivt med barnens egna val. På ett tydligt sätt, exempelvis med
stöd av bilder, får barnen välja aktivitet eller rum att vara i. Pedagogerna är
hela tiden lyhörda för vilka intressen, önskemål, tankar och funderingar
barnen uttrycker i olika situationer. Genom den pedagogiska
dokumentationen blir barnens intressen och lärande synligt och de får
därigenom större möjlighet att reflektera och påverka innehållet i
verksamheten på förskolan.
Resursanvändning
Vi har en stor andel pedagoger med hög kompetens och stor vilja till
utveckling. Hos pedagogerna finns en blandning av de som har en lång
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erfarenhet inom yrket och de som har en nyare utbildning. Det ger vårt
förskoleområde en bred kompetens av såväl erfarenhet som nyvunna teorier
och den senare forskningen. Vårt förskoleområde har arbetat fram en egen
värdegrund, där delaktighet och inflytande lyfts fram som starka
förutsättningar för att känna motivation, meningsfullhet och engagemang.
Uppföljning
Uppföljning av åtaganden sker i arbetslagen, på arbetslagsmöten, samt
genom en utvärdering en gång per termin.
Självvärderingsunderlag från Stockholms stad
Kungsholmens gemensamma pedagogiska plattform PEP
I den årliga föräldraenkäten
I medarbetarsamtalen
I samband med utvecklingssamtalen
I projektarbeten
I den pedagogiska dokumentationen
Utveckling
Under 2013 fortsätter vi att utveckla arbetet med pedagogisk
dokumentation, som delvis syftar till att barnen får erfara att deras tankar
och åsikter tas tillvara och påverkar hur verksamheten utformas. Ledningen
ger förutsättningar för att utveckla den pedagogiska dokumentationen,
exempelvis genom områdets pedagogiska nätverk. Nätverken leds av våra
pedagogiska ledare och vår ateljerista, i nära samarbete med ledningen och
är ett led i arbetet med att säkerställa en hög pedagogisk kvalitet på samtliga
förskolor. Under året arbetar vi också vidare med att implementera vår
värdegrund, där delaktighet lyfts fram som ett starkt värde i vår verksamhet.
NÄMNDMÅL:

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap
genom ett lustfyllt lärande (barn och ungdom) (Utveckling och
Lärande)
Nämndens indikatorer
Andel barn som utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i
samspel, kommunikation, matematiskt tänkande och
naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande

Årsmål

Periodicitet

71 %

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Implementera förskolans riktlinjer för flerspråkiga barn

2013-01-01

2013-12-31
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ÅTAGANDE:

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap
genom ett lustfyllt lärande. (Utveckling och Lärande)
Arbetssätt
På våra förskolor är kommunikation ett nyckelord som ska prägla och
genomsyra all vår verksamhet. Detta inbegriper även de allra yngsta barnens
kommunikation, som sker utan att de själva kan uttrycka sig verbalt. I vårt
arbetssätt tar vi tillvara barnens reflektioner kring sin omvärld och bygger
vidare verksamheten på dessa. Ett annat nyckelord är mötet mellan
människor, som ju förutsätter både icke-verbal och verbal kommunikation.
Att reflektera är något barnen redan från början uppmuntras till, och får
utmaningar i.
Utifrån reflektion, samtal i mindre grupper och diskussioner kring den
pedagogiska dokumentationen skapar vi en verksamhet där språket hela
tiden är ett verktyg. Med språket som verktyg kan barnen uppleva
delaktighet, ha inflytande, lära av varandra, visa sina kompetenser. Med
språket som stöd ges barnen också möjlighet att lära känna sig själva i olika
situationer, förstå fakta/processer/fenomen, dra slutsatser och samarbeta.
Språket är alltså inte ett mål i sig utan ett medel för att uppnå andra
läroprocesser.
Vi tar tillvara barnens nyfikenhet och intresse för det skrivna ordet och ger
dem utmaningar. Genom medvetet valda böcker, sagor, rim & ramsor,
sånger ger vi barnen intryck som de sedan kan införliva i sitt eget språk.
Tillsammans med barnen reflekterar vi över språkets form (exempelvis leka
med ord, rim, ljud, synonymer, motsatser, begrepp), vilket forskning visar
ger en god språklig medvetenhet.
Pedagogerna ska vara väl medvetna om sin betydelse som språkliga
förebilder och ge barnen utmaningar utifrån deras ålder och behov.
Kommunikation innefattar inte bara det verbala språket. Det finns många
olika uttryckssätt och vi vill ge barnen möjlighet att utveckla alla sina "100
språk". Ett av dessa språk är dansen. Vårt förskoleområde har två
danspedagoger/förskollärare anställda som dansar med alla barn från tre års
ålder. Syftet med dansleken är att förmedla dansen som uttrycksmedel, att
visa hur man kan använda musikens rytmer och melodier till att skapa
rörelser. Dansen är lika mycket ett kulturskapande där barnen själva får
komma med idéer, som en förmedling av kultur genom att barnen blir
invigda i dansen, musiken och gestaltandets språk. Dansen skapar också en
stor glädje och gemenskap på våra förskolor.
Vår verksamhet utmanar barnen på olika sätt kring matematik och logiskt
tänkande. Vi vill främja barnens nyfikenhet att undersöka, jämföra, sortera,
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dra slutsatser och komma fram till olika lösningar. Förskolans pedagogiska
miljöer ska skapa förutsättningar till förståelse och möjlighet för barnen att
individuellt och tillsammans med andra förstå, lösa problem och tillämpa
matematiskt och logiskt tänkande. Barnen ska ges möjlighet att utforska det
matematiska språket och grundläggande matematiska begrepp.
Resursanvändning
Pedagogernas kompetens
Miljön som den tredje pedagogen
Ett utforskande arbetssätt
Genusplan/likabehandlingsplan
Lpfö-98, reviderad 2010
Fn-Barnkonventionen
Uppföljning
I arbetslagen på resp. möte samt genom arbetslagens egna utvärdering av
styrdokumenten två gånger om året.
Kungsholmens gemensamma pedagogiska plattform PEP
På våra planeringsdagar
I den årliga föräldraenkäten.
I medarbetarsamtalen
I samband med utvecklingssamtalen.
I projektarbeten.
I våra pedagogiska nätverk.
Utveckling
Att barnen bibehåller sin lust att lära och sin nyfikenhet på omvärlden är en
förutsättning för det livslånga lärandet. I våra nätverk möts pedagogerna
kring de olika projekt som pågår på avdelningarna. Vi knyter ihop teori och
praktik och reflekterar över barnens läroprocesser tillsammans. Under
läsåret 2012/2013 arbetar vi utifrån vår hypotes att barn lär transdisciplinärt,
dvs. att de inte delar upp världen i olika ämnesområden. Därför har vi valt
att arbeta ämnesöverskridande under det övergripande projektet "Barns
möte med staden" .
Vi fortsätter arbetet med att utveckla förskolans pedagogiska miljöer. Vårt
mål är att den pedagogiska miljön ska upplevas som en extra pedagog där
material och miljö skapar spännande och lärorika möten mellan barnen.
Målet är också att barnen ska möta en likvärdig pedagogisk miljö, som
inspirerar till utforskande och undersökande, oavsett vilken förskola barnet
vistas på. Våra pedagogiska nätverk stödjer detta arbete och ger utrymme
för pedagogerna att reflektera och inspirera varandra.
Vi fortsätter arbetet med att utveckla den pedagogiska dokumentationen, så
att den blir ett naturligt verktyg i arbetet för samtliga pedagoger.
Dokumentationen ligger till grund för barns och pedagogers gemensamma
reflektion kring det lärande och utforskande som pågår i verksamheten.
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NÄMNDMÅL:

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
(barn och ungdom) (Förskola och hem)
Nämndens indikatorer
Andel föräldrar som upplever en god samverkan med
förskolan

Årsmål
80 %

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
(Förskola och hem)
Arbetssätt
Föräldrarna ska känna förtroende för att lämna sina barn till oss, samt tilltro
till att vår pedagogiska verksamhet väl kan möta barnens behov av
stimulans och utmaningar.
Vi organiserar en variation av tillfällen där föräldrar inbjuds att vara i aktiv
dialog med förskolan. Några exempel som förekommer är att bjuda in
föräldrar i projektarbeten, dela ut sommaruppgifter och juluppgifter,
föräldramöten, daglig kontakt, utvecklingssamtal/föräldradialog,
fixarkvällar och familjefika. Utvecklingssamtalet mellan föräldrar och
pedagog om det egna barnet ska gynna delaktigheten och ge föräldrarna en
större insyn i verksamheten. Våra föräldramöten har ett innehåll som
kommunicerar vår barnsyn, det kompetenta barnet och barns läroprocesser i
förhållande till våra åtaganden. Våra föräldraråd har ett innehåll som bidrar
till att föräldrar får en fördjupad kunskap om syftet med den pedagogiska
verksamheten. Föräldrar uppmuntras att bidra med sina frågor, erfarenheter
och synpunkter. Föräldrar ska alltid känna sig välkomna i vår verksamhet
och bli delaktiga genom den pedagogiska dokumentationen, inskolningen,
den dagliga kontakten samt olika föräldraarrangemang.
Inskolningen av nya barn och familjer är en viktig introduktion till förskolan
och ger en unik möjlighet att skapa ett förtroendefullt samarbete mellan
förskolan och hemmet. Alla föräldrar får inbjudan till
introduktionssamtal/utvecklingssamtal kring sitt barns situation på förskolan
varje termin. Föräldrarna får frågor före samtalet för att i lugn och ro kunna
förbereda sig. Varje avdelning har minst ett föräldramöte per termin med en
dagordning som uppmuntrar föräldrarna till att vara delaktiga i sitt barns
förskola. Varje arbetslag skriver veckobrev/månadsbrev för att informera
föräldrarna och göra dem delaktiga i verksamheten.
När det gäller barn med särskilda rättigheter diskuterar vi tillsammans med
föräldrarna för att bilda oss en gemensam uppfattning om barnets situation
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både i hemmet och på förskolan. Vi arbetar aktivt med att inkludera barn
med särskilda rättigheter.
Resursanvändning
Pedagogernas kompetens
Den dagliga kontakten mellan förälder och pedagog
Introduktionssamtal/Utvecklingssamtal
Pedagogisk dokumentation
Föräldramöten
Föräldraråd
Olika familjearrangemang
Uppföljning
Den årliga föräldraenkäten.
I arbetslagen på resp. möte samt genom arbetslagens egna utvärdering av
styrdokumenten två gånger om året.
Introduktionssamtal/utvecklingssamtal.
Föräldrarådsmöten två gånger per termin.
Föräldramöten en gång per termin.
Utveckling
Vårt förskoleområde eftersträvar en god kommunikation med
vårdnadshavarna. Under föregående år har vi arbetat fram väl fungerande
föräldraråd på flera av områdets förskolor och det har blivit en större
tydlighet i organisationen vad föräldrar kan vara med och påverka.
Veckobreven/månadsbreven har bidragit till att information når ut till
föräldrar på ett snabbt och enkelt sätt via e-post. Vi märker att detta skapar
trygghet hos föräldrar. Föräldrarna visar, genom exempelvis brukarenkäten,
att de känner stor tillit och förtroende för det pedagogiska arbetet på flera av
våra förskolor. Ledningen vet att detta till stor del beror på den höga
pedagogiska kompetensen i förskoleområdet och är väl medveten om att
detta är en stor framgångsfaktor för vår verksamhet. Den senaste
föräldraenkäten visade generellt något sämre resultat än året innan och
ledningen är medveten om att vi behöver arbeta för att säkerställa en
likvärdig kvalitet på samtliga förskolor. Under 2013 arbetar vi för att stärka
det förtroende som föräldrarna visar vår verksamhet och fortsätter att
utveckla kvalitén på de samverkansformer som finns mellan förskola och
vårdnadshavare.
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
KF:s indikatorer

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet
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KF:s indikatorer
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens
regi (alla nämnder/bolag)

Årsmål
60 st

KF:s årsmål
öka

Periodicitet
År

Kommentar:
Förskoleområdet räknar med att kunna ta emot fem-sex sommararbetande ungdomar under
perioden juni-augusti 2013.
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina
medarbetare

8%

öka

År

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i
deras arbete.

4,5 %

öka

År

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)

4,9 %

4,4 %

Tertial

NÄMNDMÅL:

Kungsholmens stadsdelsnämnd är en attraktiv arbetsgivare med
spännande och utmanande arbeten
Nämndens indikatorer
Aktivt Medskapandeindex

Årsmål
81

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

St Görans förskoleområde är en attraktiv arbetsgivare med
spännande och utmanande arbeten
Arbetssätt
Vi har en stor andel högskoleutbildade pedagoger och en god blandning av
pedagoger med längre erfarenhet och nyare utbildningar. Detta skapar
förutsättningar för en lärande organisation när våra pedagoger möts i olika
forum och nätverk. Vi arbetar ständigt för att utveckla vår organisation och
ta vara på den nyfikenhet och vilja som finns till utveckling och att lära av
varandra. I våra nätverk reflekterar pedagoger tillsammans över de olika
projekt och arbeten som pågår på avdelningarna och genom pedagogisk
dokumentation synliggör vi och försöker förstå barnens läroprocesser. Att
skapa möjligheter för pedagoger att mötas och lära tillsammans tror vi är en
avgörande faktor för att man ska uppleva sitt arbete som spännande,
utvecklande och utmanande.
Utveckling
Under 2013 fortsätter vi att utveckla vår organisation och de olika nätverk
och forum vi har för kompetensutveckling. Ledningen tror att möjligheten
till möten pedagoger emellan, för erfarenhetsutbyten och
kompetensutveckling, är avgörande för om man väljer att stanna kvar i
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organisationen. Nätverken kommer även fortsättningsvis att ledas av våra
pedagogiska utvecklare och vår ateljerista, för att hålla en hög kvalitet och
upplevas meningsfulla och utvecklande.
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KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten är i balans
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
ÅTAGANDE:

St Görans förskoleområde har en budget i balans
Arbetssätt
Förskolechefen avläser budgeten i varje månad för att snabbt åtgärda om
prognosen avviker mot budget.
All personal informeras om budgeten, vilket ger en ökad förståelse för
budgetramarna.
Förskolechefen samarbetar med stadsdelens budgetekonom för att följa
kostnaderna.
Medarbetarna prioriterar tillsammans de inköp som behöver göras och när
verksamheten är i behov av vikarier.
Resursanvändning
Förskolechef
Biträdande förskolechef
Tertialrapporter
Ekonomisk uppföljning
Kostnadsmedvetna medarbetare
Uppföljning
Budget följs upp vid arbetslagsträffar och samverkansmöten. Förskolechef
följer upp med stadsdelens ekonom.
Utveckling
Det ekonomiska läget för 2013 är ansträngt. Detta innebär att ledningen
kommer att vara restriktiv med resurserna. Den barnpeng som delas ut till
arbetslagen ska noga följas upp och redovisas till ledningen av
arbetslagsansvarig pedagog. Alla medarbetare ska vara medvetna om
kostnader för inköp och vikarier.
Resursanvändning
Budget 2013
Sammanfattande budget 2013
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Antal barn, snitt
Små

170

Stora

187

Totalt

357

Intäkter
Prestationsintäkter 34500
Övriga
intäkter

1400

Summa
intäkter

35900

Kostnader
Löner

32950

Övrigt

2950

Summa

35900

Beräknat resultat

0

Övriga frågor
Verksamhetsutveckling
För att förbättra och utveckla vår verksamhet kommer vi att arbeta efter följande
punkter.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Fortsätta arbetet med att förankra vår gemensamma värdegrund
Fortsätta vårt arbete med att föra genomgripande diskussioner om
förskolans uppdrag, synen på barn och på kunskap
Arbeta för en ökad pedagogisk likvärdighet mellan våra förskolor
Fortsätta utveckla våra pedagogiska miljöer
Utveckla våra pedagogiska nätverk
Fortsätta vårt arbete med verksamhetsplanen till att omfatta mål och
arbetssätt utifrån förskolans läroplan, våra åtaganden och
förbättringsområden från föräldraenkäten
Utveckla arbetsformer som ökar barnens delaktighet och inflytande
Utveckla arbetet med pedagogisk dokumentationen så att den blir ett
naturligt verktyg i arbetet med barnen
Utöka antalet datorer (i mån av det ekonomiska läget)
Utveckla IT-kompetensen genom stadsdelens satsning på PIM, Praktisk IToch mediekompetens
Utveckla samverkansformerna vid övergången till skolan
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•

Erbjuda pedagogerna kompetensutveckling som är i samklang med våra
mål och intentioner. Det ska ge glädje och inspiration i arbetet och
medverka till att vi får en likvärdig och hög kvalitet på alla våra förskolor.

Reflektion
Vi har en stor andel pedagoger med hög kompetens och vilja till utveckling. Inom
vårt förskoleområde finns en nyfikenhet att lära av varandra och dela med sig av
sina kunskaper. Ledningen arbetar mycket för att pedagogerna ska se
helhetsperspektivet. Våra utbildningsinsatser sätter tydliga spår i arbetet och
utvecklar arbetet med barnen. Vi utvecklar barnens möjligheter till inflytande i
verksamheten.
Det är roligt att vi har kö till våra förskolor och att föräldrar sprider ryktet att vi är
en attraktiv förskola till blivande förskoleföräldrar. Vi arbetar under året för att
bibehålla och stärka det förtroende som föräldrar visar våra verksamheter. Det är
roligt att arbeta i en verksamhet som besitter så stor kompetens och vilja till
ständig utveckling och förnyelse.
Framtidstankar
Vår vision är att våra förskolor ska vara ett förstahandsval för föräldrarna på grund
av vår pedagogiska verksamhet, samt att våra kompetenta pedagoger vill stanna
kvar i St Görans förskoleområde. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats med hög
kompetens och goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Vi vill att god
kamratskap mellan alla medarbetare ska råda.
Personal- och kompetensutveckling
Vid eventuella vakanser bland pedagogerna kommer dessa att, så långt det är
möjligt, tillsättas med förskollärare. Vid eventuell vakans i våra kök kommer
denna att ersättas med utbildad personal.
Att St Görans förskoleområde ska vara en attraktiv, utvecklande och lärande
arbetsplats är en av våra visioner för verksamheten. Det innebär att:
Rekryteringsarbetet ska ske utifrån grundsynen att varje människa är unik och har
lika värde. Vi söker kompetenta kandidater av båda könen som lämpliga
pedagoger. Vid schemaläggning har vi ett verksamhetsfokus och varje anställd har
möjligheter att ge synpunkter under en tid innan schemat utprovas och senare
fastställs på en arbetsplatsträff.
Fysisk och psykosocial skyddsrond kommer att göras under år 2013. Vi kommer
att fortsätta vårt arbete med att ta fram handlingsplaner som ska förankras och
genomföras och följas upp för ständiga förbättringar.
De prioriterade målen för år 2013 kommer att vara:
•

Att fortsätta förankra vår gemensamma värdegrund
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•
•
•
•
•
•

Att utveckla de pedagogiska nätverken för att stärka vår lärande
organisation
Att arbeta med att implementera riktlinjerna för flerspråkighet i
verksamheten
Att minska sjukfrånvaron
Att höja andelen anställda som utnyttjar stadsdelens förmånliga
friskvårdsprogram
Att fortsätta det goda arbetet med den psykosociala arbetsmiljön
Att arbeta vidare med innehållet i begreppen arbetsmoral och
arbetsorganisation

Vårt mål är att fortsätta utveckla verksamheten och pedagogernas kompetens
utifrån våra styrdokument. Fortbildning kommer att ske inom dessa områden:
•
•
•
•
•
•

Pedagogisk dokumentation
PIM - Praktisk IT- och mediekompetens
PEP - Kungsholmens gemensamma pedagogiska plattform, för alla
pedagoger
Resultatbaserad styrning
Kungsholmens riktlinjer för flerspråkighet
Föreläsningar på planeringsdagarna och APT.

Bilagor
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Giltig: 2013

S:t Göran
Ingress
Vi vill se våra förskolors verksamheter som viktiga komplement till hemmet
och vill med verksamheterna bidra till goda och positiva uppväxtvillkor i
stadsdelen Kungsholmen och Essingeöarna. Vi vill lyfta fram förskolan som en
särskild lärorik arena där barn ges många möjligheter till socialt samspel,
kreativitet, skapande i olika former, nya upptäckter och utmaningar som
stimulerar till lärande och ger möjlighet till inflytande och ansvar. Vår
utgångspunkt är att barn är kompetenta och föds med en inneboende lust
och vilja att lära och utforska sin omvärld. Genom ett utforskande arbetsätt
där pedagogisk dokumentation och reflektion är viktiga redskap synliggör vi
barns kompetens och de lärande processer som pågår på förskolan.
Barnen på våra förskolor växer upp på Kungsholmen och vi ser det som vår
uppgift att samverka med hemmet och skapa spännande och lärorika
sammanhang. Vi hoppas att barnen som vuxna skall minnas sitt Kungsholmen
där barndomens förskola hade en central plats.
St Görans förskoleområde består av åtta förskolor; St Görans förskola (Röda
villan), Kungsholms västra förskola (Gula villan), Förskolan Trollet för
infektionskänsliga barn, Förskolan Vallbarnen, Förskolan Valvet, Förskolan
Knoppen, Förskolan Kompis och förskolan Smulor och frön
Förskoleområdet leds av förskolechef och biträdande förskolechef. I
ledningsgruppen ingår också våra pedagogiska utvecklare och vår ateljerista .
ÅTAGANDE

•

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass
Vi följer Kungsholmens miniplan för övergång mellan förskola och skola. I
samråd med skolan erbjuder vi alla föräldrar ett överlämningssamtal inför
övergången till förskoleklass. Femåringarna besöker tillsammans med sina
pedagoger respektive förskoleklass och träffar sina blivande pedagoger och
kamrater. (Alla ovanstående aktiviteter under förutsättning att det fungerar
med förskolans övriga verksamhet).
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•

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde.
Vår verksamhet utgår från det enskilda barnet såväl som gruppen. Vi tänker
att människor lär i interaktion med varandra. Därför ska våra miljöer och
mötesforum stödja möten mellan barnen och mellan barn och vuxna.
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga till samarbete,
samlärande, problemlösning och ett självständigt tänkande. Vi arbetar efter
vårt "pedagogiska år" där höstterminen börjar med en observations- och
introduktionsperiod för att skapa trygghet i och inspiration till
verksamheten. Utifrån sommaruppgiften startar arbetet upp med de olika
projekten i barngrupperna vid höstterminens start. Pedagogerna är
medforskare i barnens utforskande och läroprocesser. Verksamheten bygger
såväl på barns eget initiativ som på att pedagogerna ger utmaningar till
barnen. Pedagogerna är lyhörda för barns tankar, teorier och idéer och
använder dessa som en utgångspunkt för det pedagogiska arbetet. Vi vet att
vissa material och leksaker är genuskodade och därför ska miljön i våra
förskolor vara utformad så att den underlättar gränsöverskridande. Vår
likabehandlingsplan är ett av många sätt att garantera en verksamhet där
ingen utsätts för någon typ av kränkningar eller fördomar. Enhetens
genusplan skall säkerställa att pojkar och flickor ges samma möjligheter att
prova och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån
stereotypa könsroller. Vår verksamhet ska vara en social och kulturell
mötesplats där vi ser olikheter som en tillgång och ett tillfälle till att lära av
varandra. Vår utgångspunkt ska vara ett interkulturellt
förhållningsssätt/arbetssätt. Verksamheten ska vara öppen mot omvärlden
och fördomsfri. Vi vill uppmuntra en nyfikenhet på det som är olikt det
barnen är vana vid. Därför ska förskolan ta vara på olika situationer där vi
kommer i kontakt med sådant som är okänt för barnen. Genom att skapa
intresse och fascination för det nya och okända ges barnen möjlighet att
förstå världen på ett nytt sätt. Det tror vi lägger grunden för en tolerans och
en förståelse för olikheter som något positivt, något som tillför snarare än
begränsar. Arbetet med normer och värden finns med naturligt i den dagliga
verksamheten på förskolan. Pedagogerna ska förmedla ett empatiskt
förhållningssätt utifrån demokratiska värderingar och vara medvetna om att
de är förebilder för barnen. I förskoleområdets värdegrund lyfter vi fram
Välkomnande, Delaktighet, Förtroende, Utforskande och Glädje som
särskilt viktiga värden. Dessa värden ska genomsyra allt vi gör i
verksamheten.
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•

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar
inflytande
Förskolan ska förmedla demokratiska värderingar. Alla barn, oavsett ålder
och uttryckssätt ges möjlighet att påverka sin situation. Förskolans
verksamhet ska genomsyras av barnens initiativ och åsikter samt
pedagogernas intresse av att uppmuntra och utmana dessa. Vår verksamhet
innehåller både vuxenstyrda aktiviteter och aktiviteter som initierats av
barnen själva. Alla aktiviteter har lika stort pedagogiskt värde och syftet är
att barnen genom olika sorters skapande verksamhet och utforskande (lek,
bild, dans, berättande, bygg-och konstruktion, mm) får pröva sina teorier
om världen och skapa en egen förståelse av sig själv och sin omvärld. Vi
arbetar aktivt med barnens egna val. På ett tydligt sätt, exempelvis med stöd
av bilder, får barnen välja aktivitet eller rum att vara i. Pedagogerna är hela
tiden lyhörda för vilka intressen, önskemål, tankar och funderingar barnen
uttrycker i olika situationer. Genom den pedagogiska dokumentationen blir
barnens intressen och lärande synligt och de får därigenom större möjlighet
att reflektera och påverka innehållet i verksamheten på förskolan.

•

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett
lustfyllt lärande.
På våra förskolor är kommunikation ett nyckelord som ska prägla och
genomsyra all vår verksamhet. Detta inbegriper även de allra yngsta
barnens kommunikation, som sker utan att de själva kan uttrycka sig
verbalt. I vårt arbetssätt tar vi tillvara barnens reflektioner kring sin omvärld
och bygger vidare verksamheten på dessa. Ett annat nyckelord är mötet
mellan människor, som ju förutsätter både icke-verbal och verbal
kommunikation. Att reflektera är något barnen redan från början
uppmuntras till, och får utmaningar i. Utifrån reflektion, samtal i mindre
grupper och diskussioner kring den pedagogiska dokumentationen skapar vi
en verksamhet där språket hela tiden är ett verktyg. Med språket som
verktyg kan barnen uppleva delaktighet, ha inflytande, lära av varandra,
visa sina kompetenser. Med språket som stöd ges barnen också möjlighet att
lära känna sig själva i olika situationer, förstå fakta/processer/fenomen, dra
slutsatser och samarbeta. Språket är alltså inte ett mål i sig utan ett medel
för att uppnå andra läroprocesser. Vi tar tillvara barnens nyfikenhet och
intresse för det skrivna ordet och ger dem utmaningar. Genom medvetet
valda böcker, sagor, rim & ramsor, sånger ger vi barnen intryck som de
sedan kan införliva i sitt eget språk. Tillsammans med barnen reflekterar vi
över språkets form (exempelvis leka med ord, rim, ljud, synonymer,
motsatser, begrepp), vilket forskning visar ger en god språklig medvetenhet.
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Pedagogerna ska vara väl medvetna om sin betydelse som språkliga
förebilder och ge barnen utmaningar utifrån deras ålder och behov.
Kommunikation innefattar inte bara det verbala språket. Det finns många
olika uttryckssätt och vi vill ge barnen möjlighet att utveckla alla sina "100
språk". Ett av dessa språk är dansen. Vårt förskoleområde har två
danspedagoger/förskollärare anställda som dansar med alla barn från tre års
ålder. Syftet med dansleken är att förmedla dansen som uttrycksmedel, att
visa hur man kan använda musikens rytmer och melodier till att skapa
rörelser. Dansen är lika mycket ett kulturskapande där barnen själva får
komma med idéer, som en förmedling av kultur genom att barnen blir
invigda i dansen, musiken och gestaltandets språk. Dansen skapar också en
stor glädje och gemenskap på våra förskolor. Vår verksamhet utmanar
barnen på olika sätt kring matematik och logiskt tänkande. Vi vill främja
barnens nyfikenhet att undersöka, jämföra, sortera, dra slutsatser och
komma fram till olika lösningar. Förskolans pedagogiska miljöer ska skapa
förutsättningar till förståelse och möjlighet för barnen att individuellt och
tillsammans med andra förstå, lösa problem och tillämpa matematiskt och
logiskt tänkande. Barnen ska ges möjlighet att utforska det matematiska
språket och grundläggande matematiska begrepp.
•

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
Föräldrarna ska känna förtroende för att lämna sina barn till oss, samt tilltro
till att vår pedagogiska verksamhet väl kan möta barnens behov av
stimulans och utmaningar. Vi organiserar en variation av tillfällen där
föräldrar inbjuds att vara i aktiv dialog med förskolan. Några exempel som
förekommer är att bjuda in föräldrar i projektarbeten, dela ut
sommaruppgifter och juluppgifter, föräldramöten, daglig kontakt,
utvecklingssamtal/föräldradialog, fixarkvällar och familjefika.
Utvecklingssamtalet mellan föräldrar och pedagog om det egna barnet ska
gynna delaktigheten och ge föräldrarna en större insyn i verksamheten.
Våra föräldramöten har ett innehåll som kommunicerar vår barnsyn, det
kompetenta barnet och barns läroprocesser i förhållande till våra åtaganden.
Våra föräldraråd har ett innehåll som bidrar till att föräldrar får en fördjupad
kunskap om syftet med den pedagogiska verksamheten. Föräldrar
uppmuntras att bidra med sina frågor, erfarenheter och synpunkter.
Föräldrar ska alltid känna sig välkomna i vår verksamhet och bli delaktiga
genom den pedagogiska dokumentationen, inskolningen, den dagliga
kontakten samt olika föräldraarrangemang. Inskolningen av nya barn och
familjer är en viktig introduktion till förskolan och ger en unik möjlighet att
skapa ett förtroendefullt samarbete mellan förskolan och hemmet. Alla
föräldrar får inbjudan till introduktionssamtal/utvecklingssamtal kring sitt
barns situation på förskolan varje termin. Föräldrarna får frågor före
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samtalet för att i lugn och ro kunna förbereda sig. Varje avdelning har minst
ett föräldramöte per termin med en dagordning som uppmuntrar föräldrarna
till att vara delaktiga i sitt barns förskola. Varje arbetslag skriver
veckobrev/månadsbrev för att informera föräldrarna och göra dem delaktiga
i verksamheten. När det gäller barn med särskilda rättigheter diskuterar vi
tillsammans med föräldrarna för att bilda oss en gemensam uppfattning om
barnets situation både i hemmet och på förskolan. Vi arbetar aktivt med att
inkludera barn med särskilda rättigheter.
RÄTTELSE

Vi rättar till fel och misstag på en gång och ser till att det inte upprepas.
Tycker ni att vi på något sätt brustit i våra åtaganden vill vi gärna att ni hör av
er till oss. Vänd dig i första hand till närmaste berörd pedagog. Känner du dig
inte nöjd kontakta:
Förskolechef Titti Rylander 08 508 08 133/135
kersti.rylander@stockholm.se
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Vi är angelägna om att hålla en god kvalitet på vår verksamhet och anser att
inget är så bra att det inte kan bli bättre!
Därför vill vi att du framför dina synpunkter, förslag och klagomål. Dessa kan
framföras muntligt eller skriftligt. Vill du framföra dem skriftligt kan du
använda dig av en speciell blankett som finns tillgänglig på förskolan, i
Stadsdelsförvaltningens reception på St Eriksgatan 47 A eller på Kungsholmens
Stadsdelsförvaltnings hemsida; www.stockholm.se/kungsholmen
Alla inkomna synpunkter, förslag och klagomål vidarebefordras till ansvarig
enhetschef. Snarast eller inom två veckor får du svar eller besked. Inkomna
synpunkter är en stående punkt på arbetslagsträffar och används i
förbättringsarbetet. Tre gånger per år sammanställs inkomna synpunkter utifrån
art och omfattning och delges ansvariga politiker.
VILL DU VETA MER?

Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar så är du välkommen att
kontakta
Förskolechef Titti Rylander, på telefon 08-508 08 133 / 135
eller via e-post
kersti.rylander@stockholm.se

Stockholm 2012 12 20
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KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND
PREVENTIONSENHETEN FÄLT OCH FRITID

VERKSAMHETSPLAN
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Handläggare: Robert Weintraub

Verksamhetsplan Preventionsenheten Fält
och Fritid
Inledning
Preventionsenheten Fält och Fritid arbetar för att barn och ungdomar på
Kungsholmen ska ha en gynnsam/positiv utveckling. Vi arbetar som närvarande
professionella vuxna med att tillföra och stärka skyddsfaktorer och att
uppmärksamma och begränsa riskfaktorer hos och kring barn och ungdomar.
Målgruppen för vårt arbete är barn, ungdomar, unga vuxna och föräldrar.
Enheten består av tre integrerade delar: förebyggande, främjande och uppsökande
arbete. Det förebyggande och främjande arbetet syftar till att minska riskerna för
att barn och ungdomar att utvecklas ogynnsamt. Att ha en främjande ansats i
arbetet innebär ett inkluderande förhållningssätt där vi stärker ungas
förutsättningar utifrån deras enskilda behov. Detta genomsyrar hela verksamheten.
Enheten har ett uttalat uppdrag att samverka med olika aktörer som finns på de
arenor där barn och ungdomar befinner sig. Därmed är förskolor och skolor,
föräldrar, fritidsgårdar, socialtjänsten, Stödcentrum för unga brottsoffer,
Dialogpolisen, Program Supporter, ungdomsmottagningar, Maria Ungdom,
ungdomsjouren samt många fler naturliga samarbetspartners.
Inom enheten finnas alla öppna och förebyggande verksamheter för barn och
ungdomar samlade:
Kronobergsparkens och Rålambshovsparkens parklekar
Parlekar är bemannade lekplatser som är öppna för besökare i alla åldrar, med
fokus på barn och ungdomar. Här erbjuds främjande möten och miljöer med
möjlighet till lek, skapande och rörelse. På Kungsholmen finns sedan 1937 två
parklekar, Kronobergsparken och Rålambshovsparken, båda med sin unika profil.
Verksamheten i parklekarna bygger på frivillighet, inflytande och delaktighet.
Tillsammans med besökarna skapar personalen möjlighet till rörelseaktivitet,
kreativ verksamhet samt prövande av egna krafter. Verksamheten är kostnadsfri
och utan registrering. I respektive parklek jobbar två heltidsanställda, ofta med
förstärkning av vikarier och praktikanter.
Parklekarna arbetar utifrån SKORRRV; en lekpedagogisk metod som är utformad
av IPA och bygger på delar av FN:s barnkonvention:
•

Artikel 3: De som bestämmer om sådant som gäller barn ska först och
främst tänka på vad som är bäst för barnet.
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•

•

Artikel 12-15: Alla barn har rätt att säga vad de tycker. Barn ska tillfrågas.
Dina åsikter ska respekteras i alla beslut som rör dig; hemma, i skolan, hos
myndigheter och domstolar.
Artikel 31: Du har rätt till lek, vila och fritid och att leva i en bra miljö.

Kronobergsparkens parklek
Till Kronobergsparkens parklek kommer människor i blandade åldrar. Det är
många ungdomar i högstadie- och gymnasieålder som besöker parkleken efter
skolan och på håltimmar, främst för att spela biljard, pingis och lyssna på musik.
Varje torsdag kommer en grupp pensionärer för att spela pingis och umgås.
Tonvikten i verksamheten ligger på kultur och idrott. Personalen jobbar utifrån
begreppet ”kultur i ögonhöjd”, vilket innebär att kulturen ska vara lättillgänglig
och finnas i barnens synfält. I parkleken får barnen och ungdomarna testa på allt
möjligt i sportväg och det anordnas även regelbundna sportturneringar.
Verksamheten har öppet alla vardagar mellan kl 9.00–17.00.
Rålambshovsparkens parklek
En stor del av besökarna i Rålambshovsparkens parklek består av föräldralediga,
föräldrar som kommer på eftermiddagen efter hämtning på förskolan, förskolor,
fritidshem samt barn som inte är inskrivna i någon verksamhet.
Tonvikten ligger på utomhusverksamhet där besökarna erbjuds lek i många former
i en trygg och inspirerande utomhusmiljö. Lekens betydelse är viktig för barns
sociala lärande och motoriska utveckling och personalen vill visa att det med
enkla medel går att skapa en pedagogisk och rolig utemiljö. Verksamheten har
öppet måndag-torsdag kl 9.00–17.00, fredag kl 9.00–15.00 och lördagar jämna
veckor kl 10.00–15.00.
Öppna förskolan
Öppna förskolan finns i Rålambshovsparkens parkleks lokaler och är öppen för
alla. Målgruppen är främst barn i åldern 0–5 år, som inte är inskrivna i förskola,
och deras föräldrar eller annan vuxen. Verksamheten har öppet varje vardag
mellan kl. 09.00–13.00.
På öppna förskolan ska det råda en atmosfär av trygghet och respekt bland barn
och vuxna. Verksamheten präglas av en helhetssyn på barn och av insikten att
barns utveckling och lärande sker hela tiden och i alla sammanhang. Syftet med
verksamheten är att vara en naturlig mötesplats och kontaktyta för barn och vuxna
där barn får möjlighet till lek och stimulans medan vuxna får möjlighet att skapa
nätverk, utbyta erfarenheter samt få stöd i sin föräldraroll.
Två heltidsanställda jobbar inom öppna förskolan.
Fritidsgården Kuggen
Fritidsgården Kuggen är den enda kommunala fritidsgården på Kungsholmen. Den
ligger i Rålambshovsskolans lokaler på Gjörwellsgatan 1 och vänder sig till
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ungdomar i åldern 12–16 år. Kuggen har öppet två kvällar i veckan, onsdagar kl.
17.00–21.30 och fredagar kl. 17.00–23.00. Här jobbar utbildade fritidsledare med
att skapa en meningsfull fritid för unga tillsammans med gårdens besökare. Totalt
arbetar sex deltidsanställda fritidsledare på Kuggen.
Fältassistenterna
Fältassistenterna arbetar förebyggande och uppsökande med utgångspunkt i
ungdomars miljöer. I uppdraget ingår att stärka ungdomars egen utveckling, att
involvera föräldrar och stödja dem i deras föräldraskap, samt att vid behov slussa
vidare barn, ungdomar och deras föräldrar till adekvat stöd/hjälp.
Målgruppen för arbetet är barn och unga i åldern 10-18 år med fokus på de som är
i högstadieålder och som bor och/eller går i skolan på Kungsholmen.
Förutom Kungsholmens SDFs värdegrund följer fältassistenterna på Kungsholmen
Riksförbundet för fältarbetares (RIF) riktlinjer för fältarbete:
•
•
•
•

Fältarbetets grund är uppsökande och förebyggande arbete i offentliga
ungdomsmiljöer.
Fältarbete bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomars
integritet.
Fältarbete utgår från ungdomarnas behov och inriktas på att frigöra deras
egna resurser.
Fältarbete är professionellt socialt arbete som bedrivs kontinuerligt i ett
långsiktigt perspektiv.

Fältassistenterna verkar för tidig upptäckt av riskfaktorer för att kunna fånga upp
barn och ungdomar som befinner sig i riskzon. Fokus ligger på yngre åldrar, vilket
verksamheten också är utformad efter. Med riskzon menas barn och unga som
uppvisar eller har riskfaktorer omkring sig, exempelvis tidig rök- och
alkoholdebut, skolk, bristande omsorg hos föräldrar och kriminella kompisar.
Inom enheten jobbar tre fältassistenter på heltid.
Preventionssamordning
Preventionssamordnarens uppdrag är att samordna det förebyggande arbetet i
stadsdelen samt att stödja enhetens olika verksamheter i metodutveckling,
uppföljning och kvalitetssäkring. Arbetet sker huvudsakligen på strukturell nivå
genom kunskapsspridning, utbildningsinsatser för såväl det professionella
nätverket som föräldrar, kartläggning av målgruppens behov, metodstödjande
insatser samt nätverksarbete i olika former. Preventionssamordnaren ansvarar för
enhetens övergripande kommunikation med boende i stadsdelen och våra olika
samverkanspartners, exempelvis genom enhetens månatliga nyhetsbrev.
KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig
och växande stad för boende, företagande och besök
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KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
NÄMNDMÅL:

-

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

När livsmedel eller måltider köps in väljs så långt möjligt
ekologiska alternativ (konteras på 6442)

2012-04-25

2012-12-31

Kommentar:
Enheten strävar efter att så långt som möjligt välja ekologiska alternativ vid inköp av livsmedel
till verksamheten.
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och
idrottsmöjligheterna i Stockholm
NÄMNDMÅL:

Medborgare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i
stadsdelens parker och inom stadsdelsnämndens verksamheter.
ÅTAGANDE:

Barn och ungdomar har en främjande fritid
Förväntat resultat
- Enheten har mötesplatser, aktiviteter och kanaler som når barn och
ungdomar.
- Barn och ungdomar känner till enhetens verksamheter och känner att de
kan kontakta enhetens personal vid behov.
- Besökare är nöjda med enhetens öppna verksamheter.
Arbetssätt
Barn, ungdomar och övriga besökare som kommer till enhetens öppna
verksamheter ska få uppleva och prova på olika saker, vilket gör att de
stimuleras och utvecklas.
Enhetens öppna verksamheter erbjuder barn och ungdomar återkommande
aktiviteter i form av:
- musikrum och litteratur
- uppmuntran till olika former av hantverk
- allsång
- Zumba
- löst lekmaterial som stimulerar och lockar till lek, spontanidrott och
skapande verksamhet
- en miljö som lockar till utforskande och lek
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- ”kultur i ögonhöjd”, lättillgänglig kultur i form av målarstation samt olika
skapandemetoder och hantverksmetoder
- olika sportturneringar
- Besökares önskemål och behov tillgodoses genom att personalen är
lyhörda.
- Tillsammans med barn, ungdomar övriga besökare skapar vi en rolig
kreativ utemiljö tillsammans.
- Vi samarbetar med lokala idrottsföreningar för att hjälpa
barnen/ungdomarna att ta tillvara på intressen som väcks i våra
verksamheter.
- Det krävs en flexibel verksamhet för att nå ungdomarna som idag rör sig
över hela staden. Detta tillvaratas genom att enheten erbjuder ungdomar
möjlighet att vara med i olika aktivitetsgrupper.
- Genom marknadsföring till barn, ungdomar och föräldrar når vi ut med
information om våra verksamheter och dess syfte.
- Aktuell information om enhetens öppna verksamheter och arrangemang
ska finnas tillgängligt, både i lokalerna och via förvaltningens hemsida.
Resursanvändning
- Enhetens lokaler och personalresurser används på ett klokt sätt genom
samarbete mellan verksamheterna och samutnyttjande av tillgängliga
lokaler.
- Utifrån lagd budget köps material in till de olika aktiviteterna.
- Personalen är som alltid den viktigaste resursen för att möjliggöra olika
aktiviteter. Vi använder den kompetens som finns i arbetsgrupperna och lär
av varandras olika kunskaper.
Uppföljning
- Årlig uppföljning via enkät till besökare som görs en gång per termin.
- Årlig sammanställning av den dagliga uppföljningen som visar besöksantal
samt vilka aktiviteter som genomförts.
Utveckling
Personalen får gå på kurser för att utveckla sig själva och verksamheten.
Studiebesök till andra verksamheter görs för att få ny input.
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KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
NÄMNDMÅL:

Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2013-12-31

Kommentar:
Enhetens kris- och säkerhetsplan är ett levande dokument som vi arbetar med kontinuerligt.
Fältassistenterna har en specifik handlingsplan för hot och våld och våra öppna verksamheter
genomför regelbundet barnsäkerhetsronder.
ÅTAGANDE:

Barn och ungdomar på Kungsholmen är trygga
Förväntat resultat
Enhetens verksamheter skapar trygghet för barn och ungdomar genom att
vuxna är närvarande och har ett tydligt förhållningssätt.
Parklekarna, öppna förskolan och fritidsgården Kuggen är trygga
mötesplatser för barn, ungdomar och vuxna.
Arbetssätt
Vi arbetar med barn och ungdomars trygghet genom att verka för att stärka
skyddsfaktorer och minska riskfaktorer.
- Fältassistenterna finns närvarande i ungdomars miljöer på dagtid, kvällar
och helger.
- Våra öppna verksamheter är utformade och bemannade för att säkerställa
besökarnas trygghet.
- Vi samordnar/deltar vid trygghetsvandringar i stadsdelen.
- Enheten sammankallar och samordnar arbtet inom stadsdelens
brottsförebyggande råd.
- Kartläggning av tryggheten i stadsdelen.
- Information till föräldrar och samverkanspartners.
Resursanvändning
Enheten arbetar aktivt med att via information och kommunikation
samverka med andra aktörer inom det trygghetsskapande arbetet.
Uppföljning
- Årslig uppföljning genom besöksenkäter som genomförs i våra öppna
verksamheter.
- Fråga om trygghet i Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år.
Verksamhetsplan Enhet
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Enhetens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

"Reclaim Rålis"

2013-06-17

2013-07-26

Fördjupad analys av upplevd trygghet och anmälda brott på
Kungsholmen

2013-01-01

2013-12-31
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KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg
NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar har skäliga levnadsförhållanden och utvecklas
gynnsamt (social omsorg, barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Barn och ungdomar i riskzon uppmärksammas tidigt.
Förväntat resultat
- Vårt professionella nätverk är informerade om risk- och skyddsfaktorer
bland barn och ungdomar samt om hur ungdomssituationen på
Kungsholmen ser ut.
- Föräldrar vet vad enheten arbetar med och känner att de kan kontakta
enheten vid behov.
Arbetssätt
Nätverksarbete och samverkan är mycket viktigt för att skapa
förutsättningar för att barn och ungdomar ska utvecklas gynnsamt. Att verka
för samsyn och gemensamma förebyggande strategier och insatser leder till
att vi kan upptäcka de barn och unga som behöver extra stöd i ett tidigt
skede och till att vi kan fokusera åtgärderna så att vi tillsammans förstärker
förändring/utveckling.
Vi jobbar aktivt för att etablera god samverkan och utveckla tanke- och
förhållningssätt som genomsyrar alla verksamheter som arbetar med barn
och ungdomar. Detta görs exempelvis genom att:
- Enhetschefen och preventionssamordnaren sammankallar till och
samordnar brottsförebyggande rådet.
- Enhetschefen sammankallar en styrgrupp bestående av rektorerna på
Kungsholmens två kommunala 6 - 9 - skolor, Närpolischefen och
enhetschefen för ungdomsgruppen på familjeenheten.
- Enheten samordnar och delta vid olika nätverksmöten och
samverkansmöten där information delas.
- Enheten jobbar aktivt med information och kunskapsspridning till
samverkanspartners och andra samhällsaktörer.
- Enheten informerar det professionella nätverket om barn och ungdomars
risk och skydd.
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Resursanvändning
Enheten använder sina resurser till att via information och kommunikation
utveckla samverkan mellan andra aktörer som arbetar med barn och
ungdomar, såväl internt inom stadsdelen som gentemot externa aktörer.
Uppföljning
Årlig utvärdering med vårt professionella nätverk genom webbenkät.
Det är svårt att bedöma hur väl målet uppfylls utifrån att det är många olika
verksamheter som bidrar till tidig upptäckt. Vidare handlar det också om
huruvida den tidiga upptäckten leder till insatser som kan följas upp och
mätas eller inte.
Enhetens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Under 2013 kommer enheten att börja jobba systematiskt
med Preventionsprofilen.

2013-01-01

2013-12-31

ÅTAGANDE:

Barn och ungdomar som befinner sig i riskzon och/eller far illa
uppmärksammas och slussas vidare vid behov
Förväntat resultat
Barn och ungdomar som befinner sig i riskzon och/eller far illa får adekvat
stöd och hjälp.
Arbetssätt
- I våra främjande och uppsökande verksamheter arbetar vi aktivt med att
uppmärksamma enskilda barn och ungdomar, grupper och trender samt
informera berörda om vår oro.
- Vid oro för barn/ungdom tas en kontakt med den enskilda individen och
föräldrar för att informera. Uppföljning sker med barn/ungdom och föräldrar
efterföljande vecka.
- I första hand samarbetar vi med barnen/ungdomarna och deras föräldrar
för att stärka de skyddsfaktorer samt minimera de riskfaktorer som finns
kring barnen/ungdomarna. Vid behov slussas barn/ungdomar och föräldrar
vidare och orosanmälningar görs till socialtjänst.
- Personalen deltar ibland vid referenssamtal och socialtjäntens utredningar
vid efterfrågan från socialtjänsten, den berörda individen eller dennes
föräldrar.
- Enheten nätverkar med andra professionella som arbetar med barn och
Verksamhetsplan Enhet
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ungdomar såsom amningshjälpen, Spira (adoptivcenter), Maria Ungdom,
socialtjänsten, Stödcentrum för unga brottsoffer, ungdomsmottagningen
samt ideella organisationer och föreningar.
Resursanvändning
Personalens kompetens används till att på ett professionellt sätt
uppmärksamma individer i behov av stöd och hjälp för att vid behov slussa
dem vidare till andra instanser/myndigheter.
Uppföljning
- Antal barn och ungdomar som uppmärksammats i riskzon enligt rbs.
- Antal barn och ungdomar som enheten har slussat vidare till andra
hjälpinstanser eller informerat myndighet om.
- Avstämning med professionellt nätverk.
Enhetens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Under 2013 kommer enheten att börja jobba systematiskt
med Preventionsprofilen.

2013-01-01

2013-12-31

ÅTAGANDE:

Barn och ungdomar upplever sig stärkta och motiverade till
förändring
Förväntat resultat
Enhetens arbete stärker skyddsfaktorer hos barn och ungdomar och
motiverar dem till förändring.
Arbetssätt
- Enheten arbetar för att stärka självkänslan hos barn och ungdomar och
aktivera deras egna resurser.
- Utifrån den enskilda individens upplevelse och behov försöker vi motivera
till förändring när det gäller riskbeteenden.
- Fältassistenterna arbetar med den evidensbaserade metoden Motiverande
samtal.
-Enhetens roll är att genom relationer till barn och unga uppmärksamma de
som befinner sig i riskzon, etablera god kontakt och genom den
kommunicera vår oro och se till att de får hjälp. Det är på så sätt vi bidrar
till att barn och ungdomar utvecklas gynnsamt.
Resursanvändning
Enhetens personal använder sin kompetens för att stimulera till en
främjande utveckling och stärkt självkänsla hos barn och ungdomar.
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Uppföljning
- Årlig uppföljning genom webbenkäter, besöksenkäter i de öppna
verksamheterna samt referensgrupp med ungdomar.
- Bedömningar av fältassistenterna.
ÅTAGANDE:

Barn, ungdomar och föräldrar tillförs skyddsfaktorer och
riskfaktorer begränsas.
Förväntat resultat
- Föräldrar upplever att de är informerade om risk- och skyddsfaktorer och
deras skyddande inverkan på sina barn.
- Föräldrar upplever att de får stöd i sin föräldraroll.
- Enheten begränsar riskfaktorer och deras konsekvenser för barn och
ungdomar i riskzon samt för deras föräldrar.
Arbetssätt
Enheten arbetar med ett antal metoder på olika nivåer för att stärka
skyddsfaktorer hos och kring barn, ungdomar och deras föräldrar,
exempelvis:
- Preventionsprofilen; ett verktyg för att utifrån kunskapsbaserade risk- och
skyddsfaktorer diskutera hur verksamheten arbetar med att förebygga
antisocialt beteende och på sikt användning av droger (tobak, alkohol och
narkotika) och kriminalitet bland unga.
- Generellt föräldrastöd i form av ABC (Alla Barn i Centrum)
- Effekt (en evidensbaserad alkoholförebyggande föräldramötesmetod)
- Motiverande samtal (individnivå)
- Pedagogiska samtal och diskussioner om behov och samspel mellan barn
och föräldrar
- Information och föreläsningar för föräldrar
- Vi tittar genom egna risk- och skyddsfaktorsformulär på hur barn och
ungdomar i riskzon fungerar i olika sammanhang och försöker kartlägga
både risk och skydd som finns hos dem själva och deras omgivning. Genom
detta arbetssätt kan vi också kommunicera tydligt till både barn/ungdomar,
föräldrar och myndigheter/vårdinstanser vad vi ser och föra fram både
skydds- och riskaspekter i barnet/ungdomens liv.
Resursanvändning
Preventionsprofilen används som ett gemensamt verktyg inom hela enheten
för att kontinuerligt följa upp och utveckla arbetet med risk- och
skyddsfaktorer.
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Uppföljning
- Preventionsprofilen
- Årlig uppföljning genom enkäter med ungdomar och föräldrar.
- Halvårsvis uppföljning utifrån dokumentation av vårt arbete enligt rbs.
Enhetens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

ABC (Alla Barn i Centrum)

2013-01-01

2013-12-31

Under 2013 kommer enheten att börja jobba systematiskt
med Preventionsprofilen.

2013-01-01

2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
KF:s indikatorer
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens
regi (alla nämnder/bolag)

Årsmål
60 st

KF:s årsmål
öka

Periodicitet
År

Kommentar:
Preventionsenheten kommer att ta emot ett 10-tal sommarjobbande ungdomar under året.
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina
medarbetare

90 %

öka

År

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i
deras arbete.

100 %

öka

År

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)

1,3 %

4,4 %

Tertial

NÄMNDMÅL:

Kungsholmens stadsdelsnämnd är en attraktiv arbetsgivare med
spännande och utmanande arbeten
Nämndens indikatorer
Aktivt Medskapandeindex

Årsmål
96

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

Preventionsenheten Fält och Fritid är en attraktiv arbetsgivare
med spännande och utmanande arbeten
Förväntat resultat
Enhetens medarbetare är nöjda med sin arbetsplats och har möjlighet att
inom ramen för uppdraget påverka sitt arbete.
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Enheten har ett tydligt ledarskap med tydliga krav på sina medarbetare.
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete.
Sjukfrånvaron inom enheten ska vara fortsatt låg.
Arbetssätt
Minskad sjukfrånvaro
- Enheten värnar om att ha ett tillåtande diskussionsklimat där alla har
möjlighet att ge sin åsikt.
- Genom personalmöten och APT strävar enheten tillsammans efter att
upprätthålla ett gott arbetsklimat. Detta för att minska risken för
sjukfrånvaro.
- Det finns möjlighet att få bidrag med upp till 500 kr/termin för friskvård.
- Sjukfrånvaron är som helhet mycket låg.
Kompetensutveckling
- Enheten tillvaratar kontinuerligt medarbetarnas önskemål om fortbildning.
- Planerade utbildningsinsatser för 2013 är fortsättningskurs i MI
(Motiverande samtal) och fortsatt cannabisutbildning för fritidsledare och
fältassistenter. Personalen inom öppna förskolan utbildas i ABC (Alla Barn i
Centrum).
- Fritidsgården fortsätter inom nätverket NTS (Nätverk för träffpunkter i
Stockholm). Nätverket erbjuder en plattform för diskussion och enstaka
utbildningar.
- Personalen inom enheten kommer utöver det att tillgodoses aktuell
kunskap om barn och ungdomar, deras livssituation samt främjande och
förebyggande insatser.
Jämställdhet och mångfald
- Jämställdhetsperspektivet är en viktig del i arbetet med barn och
ungdomar. Det behandlas inte enskilt eller vid sidan av ordinarie
verksamhet. Vårt mål är att:
• Upprätthålla en jämn könsfördelning.
• Hög kulturkompetens med mångsidiga livserfarenheter.
• Det ska gå att förena föräldraskap och yrkesarbete.
• Enheten erbjuder aktiviteter som ska riktas till både killar och tjejer på ett
sådant sätt att stereotypa könsroller motverkas.
• Enheten arbetar för att alla, både personal och brukare, ska ha lika
förutsättningar och villkor i verksamheterna.
Enheten arbetar aktivt med stadsdelens värdegrund.
Arbetsmiljö
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- Skyddsombudsfrågor och andra frågor kopplade till arbetsmiljön lyfts som
en stående punkt på enhetens APT.
Resursanvändning
Befintliga resurser används till att utveckla arbetsplatsen med hjälp av
medarbetarnas delaktighet och inflytande.
Uppföljning
Årlig uppföljning via medarbetarenkäten där enhetens resultat 2013 ska vara
minst lika bra som 2012.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten är i balans
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
ÅTAGANDE:

Kungsholmens Preventionsenhet Fält och Fritid har en budget i
balans
Förväntat resultat
Enheten har en budget i balans.
Arbetssätt
- Enhetschefen avläser budgeten varje månad för att snabbt åtgärda om
prognosen avviker mot budget.
- Personalen informeras om budgeten, vilket ger en ökad förståelse för
budgetramarna.
Resursanvändning
- Enhetens ekonomiska medel används på ett väl genomtänkt och
ansvarsfullt sätt.
- Personalen är delaktiga i den ekonomiska planeringen och uppföljningen,
vilket skapar en förståelse för budgetramarna.
Uppföljning
Kontinuerlig uppföljning av budget görs månadsvis.
Prognosen för 2013: budget i balans.
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Resursanvändning
Budget 2013
Intäkter
Anslag
Fält och Fritid:
Parklekarna:
Öppna Förskolan:
Övriga intäkter
parklekarna:

3 550 000
2 500 000
1 000 000
150 000 (kioskförsäljning, uthyrning av lokal)

Kostnader
Löner:
Övriga kostnader:
Resultat:

5 700 000
1 500 000
0
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Sid 1 (6)
Dnr 1.1-521-2012
Giltig: 2013

Preventionsenheten Fält och Fritid
Ingress
Preventionsenheten Fält och Fritid arbetar för att barn och ungdomar på
Kungsholmen ska ha en gynnsam/positiv utveckling. Vi arbetar som
närvarande professionella vuxna med att tillföra och stärka skyddsfaktorer och
att uppmärksamma och begränsa riskfaktorer hos och kring barn och
ungdomar. Målgruppen för vårt arbete är barn, ungdomar, unga vuxna och
föräldrar.
Enheten består av tre integrerade delar: förebyggande, främjande och
uppsökande arbete. Det förebyggande och främjande arbetet syftar till att
minska riskerna för att barn och ungdomar utvecklas ogynnsamt. Att ha en
främjande ansats i arbetet innebär ett inkluderande förhållningssätt där vi
stärker ungas förutsättningar utifrån deras enskilda behov. Detta genomsyrar
hela verksamheten.
Enheten har ett uttalat uppdrag att samverka med olika aktörer som finns på
de arenor där barn och ungdomar befinner sig. Därmed är förskolor och
skolor, föräldrar, fritidsgårdar, socialtjänsten, Stödcentrum för unga brottsoffer,
Dialogpolisen, Program Supporter, ungdomsmottagningar, Maria Ungdom,
ungdomsjouren samt många fler aktörer naturliga samarbetspartners.
Inom enheten finns alla öppna och förebyggande verksamheter för barn och
ungdomar samlade:
- Kronobergsparkens och Rålambshovsparkens parklekar (totalt 4
medarbetare)
- Öppna förskolan (två medarbetare)
- Fritidsgården Kuggen (en fritidsgårdsansvarig)
- Tre fältassistenter
- Preventionssamordning (en medarbetare)
Utöver detta innefattar enheten en enhetschef samt fem timanställda
fritidsledare.

Sid 2 (6)
Dnr XDNRX
Giltig fr.o.m. XGiltigFromX
Giltig t.o.m. XGiltigTomX

ÅTAGANDE

•

Barn och ungdomar har en främjande fritid

Barn, ungdomar och övriga besökare som kommer till enhetens öppna
verksamheter ska få uppleva och prova på olika saker, vilket gör att de
stimuleras och utvecklas. Enhetens öppna verksamheter erbjuder barn och
ungdomar återkommande aktiviteter i form av:
- musikrum och litteratur
- uppmuntran till olika former av hantverk
- allsång
- Zumba
- löst lekmaterial som stimulerar och lockar till lek, spontanidrott och skapande
verksamhet
- en miljö som lockar till utforskande och lek ”kultur i ögonhöjd”, lättillgänglig
kultur i form av målarstation samt olika skapandemetoder och
hantverksmetoder
- olika sportturneringar
- Besökares önskemål och behov tillgodoses genom att personalen är
lyhörda. Tillsammans med barn, ungdomar och övriga besökare skapar vi
en rolig och kreativ utemiljö.
- Enheten samarbetar med lokala idrottsföreningar för att hjälpa
barnen/ungdomarna att ta tillvara på intressen som väcks i våra
verksamheter.
- Det krävs en flexibel verksamhet för att nå ungdomarna som idag rör sig
över hela staden. Detta tillvaratas genom att enheten erbjuder ungdomar
möjlighet att vara med i olika aktivitetsgrupper.
- Genom marknadsföring till barn, ungdomar och föräldrar når vi ut med
information om våra verksamheter och dess syfte.
- Aktuell information om enhetens öppna verksamheter och arrangemang
ska finnas tillgänglig, både i lokalerna och via förvaltningens hemsida.
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•

Barn och ungdomar på Kungsholmen är trygga
- Enheten arbetar med barn och ungdomars trygghet genom att verka för att
stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer.
- Fältassistenterna finns närvarande i ungdomars miljöer på dagtid, kvällar
och helger.
- Våra öppna verksamheter är utformade och bemannade för att säkerställa
besökarnas trygghet.
- Enheten samordnar/deltar vid trygghetsvandringar i stadsdelen.
- Enheten sammankallar och samordnar arbetet inom stadsdelens
brottsförebyggande råd.
- Kartläggning av tryggheten i stadsdelen.
- Information till föräldrar och samverkanspartners.

•

Barn och ungdomar i riskzon uppmärksammas tidigt.
Nätverksarbete och samverkan är mycket viktigt för att skapa
förutsättningar för att barn och ungdomar ska utvecklas gynnsamt. Att
verka för samsyn och gemensamma förebyggande strategier och insatser
leder till att vi kan upptäcka de barn och unga som behöver extra stöd i ett
tidigt skede och till att vi kan fokusera åtgärderna så att vi tillsammans
förstärker en förändring/utveckling. Vi jobbar aktivt för att etablera god
samverkan och utveckla tanke- och förhållningssätt som genomsyrar alla
verksamheter som arbetar med barn och ungdomar. Detta görs exempelvis
genom att:
- Enhetschefen och preventionssamordnaren sammankallar till och
samordnar brottsförebyggande rådet.
- Enhetschefen sammankallar en styrgrupp bestående av rektorerna på
Kungsholmens två kommunala 6 - 9 - skolor, Närpolischefen och
enhetschefen för ungdomsgruppen på familjeenheten.
- Enheten samordnar och delta vid olika nätverksmöten och
samverkansmöten där information delas.
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- Enheten jobbar aktivt med information och kunskapsspridning till
samverkanspartners och andra samhällsaktörer.
- Enheten informerar det professionella nätverket om barn och ungdomars
risk och skydd.
•

Barn och ungdomar som befinner sig i riskzon och/eller far illa
uppmärksammas och slussas vidare vid behov
- I våra främjande och uppsökande verksamheter arbetar vi aktivt med att
uppmärksamma enskilda barn och ungdomar, grupper och trender samt
informera berörda om vår oro.
- Vid oro för barn/ungdom tas en kontakt med den enskilda individen och
föräldrar för att informera. Uppföljning sker med barn/ungdom och
föräldrar efterföljande vecka.
- I första hand samarbetar vi med barnen/ungdomarna och deras föräldrar
för att stärka de skyddsfaktorer samt minimera de riskfaktorer som finns
kring barnen/ungdomarna. Vid behov slussas barn/ungdomar och föräldrar
vidare och orosanmälningar görs till socialtjänst.
- Personalen deltar ibland vid referenssamtal och socialtjänstens utredningar
vid efterfrågan från socialtjänsten, den berörda individen eller dennes
föräldrar.
- Enheten nätverkar med andra professionella som arbetar med barn och
ungdomar såsom amningshjälpen, Spira (adoptivcenter), Maria Ungdom,
socialtjänsten, Stödcentrum för unga brottsoffer, ungdomsmottagningen
samt ideella organisationer och föreningar.

•

Barn och ungdomar upplever sig stärkta och motiverade till förändring
- Enheten arbetar för att stärka självkänslan hos barn och ungdomar och
aktivera deras egna resurser.
- Utifrån den enskilda individens upplevelse och behov försöker vi motivera
till förändring när det gäller riskbeteenden.
- Fältassistenterna arbetar med den evidensbaserade metoden Motiverande
samtal.
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-Enhetens roll är att genom relationer till barn och unga uppmärksamma de
som befinner sig i riskzon, etablera god kontakt och genom den
kommunicera vår oro och se till att de får hjälp. Det är på så sätt vi bidrar
till att barn och ungdomar utvecklas gynnsamt.
•

Barn, ungdomar och föräldrar tillförs skyddsfaktorer och riskfaktorer
begränsas.
Enheten arbetar med ett antal metoder på olika nivåer för att stärka
skyddsfaktorer hos och kring barn, ungdomar och deras föräldrar,
exempelvis:
- Preventionsprofilen; ett verktyg för att utifrån kunskapsbaserade risk- och
skyddsfaktorer diskutera hur verksamheten arbetar med att förebygga
antisocialt beteende och på sikt användning av droger (tobak, alkohol och
narkotika) och kriminalitet bland unga.
- Generellt föräldrastöd i form av ABC (Alla Barn i Centrum)
- Effekt (en evidensbaserad alkoholförebyggande föräldramötesmetod)
- Motiverande samtal (individnivå)
- Pedagogiska samtal och diskussioner om behov och samspel mellan barn
och föräldrar
- Information och föreläsningar för föräldrar
- Enheten tittar genom egna risk- och skyddsfaktorsformulär på hur barn
och ungdomar i riskzon fungerar i olika sammanhang och försöker
kartlägga både risk och skydd som finns hos dem själva och deras
omgivning. Genom detta arbetssätt kan vi också kommunicera tydligt till
både barn/ungdomar, föräldrar och myndigheter/vårdinstanser vad vi ser
och föra fram både skydds- och riskaspekter i barnet/ungdomens liv.

RÄTTELSE

Vi rättar till fel och misstag på en gång och ser till att de inte upprepas. Tycker
du att vi har brustit i våra åtaganden vill vi gärna att du hör av dig till oss. Vänd
dig i första hand till närmast berörd personal. Känner du dig ändå inte nöjd
kontakta enhetschefen för Kungsholmens preventionsenhet fält och fritid tfn 08
508 08 755.
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SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Vi är angelägna om att hålla en god kvalitet på vår verksamhet och anser att
inget är så bra att det inte kan bli bättre! Därför vill vi att du framför
synpunkter, förslag och klagomål till oss. Dessa kan framföras muntligt eller
skriftligt. Alla inkomna synpunkter, förslag och klagomål vidarebefordras till
ansvarig enhetschef. Snarast eller inom två veckor får du svar eller besked om
du vill ha återkoppling. Inkomna synpunkter är en stående punkt på
arbetsplatsträffarna och samverkansgrupp och används i förbättringsarbetet. Tre
gånger per år sammanställs inkomna synpunkter utifrån art och omfattning och
delges ansvariga politiker.
VILL DU VETA MER?

Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar är du välkommen att
kontakta enhetens chef:
Robert Weintraub
Kungsholmens preventionsenhet fält och fritid
08-508 08 755
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STOCKHOLMS HABILITERINGSENHETER
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Handläggare: Karin Porserud

Verksamhetsplan Stockholms
habiliteringsenheter år 2013
Inledning
Stockholms habiliteringsenheter består av två enheter, Habiliteringsenheten
Ballongen i Skarpnäck och Stadshagens habiliteringsenhet på Kungsholmen.
Enheterna erbjuder en möjlighet för barn, i förskoleåldern, med motorisk
funktionsnedsättning att utvecklas. Landstinget har bedömt att barnen behöver fler
och mer samordnade habiliteringsinsatser än vad de har möjlighet att erbjuda.
Upptagningsområde är hela Stockholms län, kommunövergripande (KÖVA).
Hemkommunen står för alla kostnader i samband med barnets placering.
Barnen deltar i verksamheten två dagar i vecka tillsammans med en vuxen, oftast
förskolepersonal, som därmed utvecklar sin kompetens.
Verksamheterna är ensamma i sitt slag i Stockholms län.
De två enheternas arbetsmetoder ger barn och föräldrar samordnade insatser.
Barnens utvecklingsmöjligheter ökas genom att arbetslagen förmedlar kunskaper
till föräldrar, förskolepersonal och resurspersoner.
Länets förskolepersonal, som arbetar med barn med funktionsnedsättningar, får
stöd så att de kan optimera barnens förutsättningar att ta del av förskolans
läroplan. Fokus ligger på barnets möjligheter, inte begränsningar.
På enheterna arbetar arbetsterapeut, logoped, pedagog och sjukgymnast i ett nära
team.
Habiliteringsenheternas vision
Barnen har färdigheter så att de kan leva i samhället med bästa möjliga
livskvalitet.
Förskolepersonalen har kunskaper som gör det möjligt för barn med
funktionsnedsättningar att ta del av hela förskolans verksamhet.
Vårt uppdrag
Att tillsammans med föräldrar och förskola medverka till barnets utveckling och
ökade självständighet.
Detta sker genom målinriktade, intensiva habiliteringsinsatser samt handledning
och fortbildning av barnets nätverk
Att erbjuda insatser från arbetsterapeut, logoped, pedagog och sjukgymnast till
minst 20 barn per termin. Arbetet med barnens habilitering sker i enlighet med
Hälso- Sjukvårdslagen (3b§HSL) vilket Landstinget är huvudman för.

Adress Stadshagsvägen 7, 112 50 Stockholm
Telefon 08 508 08 614
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Att erbjuda kompetensutveckling till förskolepersonal, gällande barn med
funktionsnedsättningar.
Vår värdegrund
Habiliteringsenheterna har professionellt målinriktade team, som samarbetar med
barnen och deras nätverk på ett positivt och engagerat sätt.
Vi visar respekt, har ett öppet tillåtande klimat och vi tror på barnens möjligheter
till utveckling.
Primär målgrupp:
Barn i åldrarna 2 – 7 år (förskolebarn) med i grunden motoriska
funktionsnedsättningar, boende i Stockholms län.
Sekundär målgrupp nr 1:
Barnens närmaste nätverk, såsom föräldrar och resurspersoner/förskolepersonal
Sekundär målgrupp nr 2:
Förskolepersonal som arbetar med barn med funktionsnedsättningar.
KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig
och växande stad för boende, företagande och besök
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
NÄMNDMÅL:

-

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

När livsmedel eller måltider köps in väljs så långt möjligt
ekologiska alternativ (konteras på 6442)

2012-04-25

2012-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
NÄMNDMÅL:

Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2013-12-31

Kommentar:
Enhetens kris och säkerhetsplan kommer ses över och uppdateras under 2013

Verksamhetsplan Stockholms habiliteringsenheter
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KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg
NÄMNDMÅL:

Medborgare med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv
och deltar i samhällslivet (social omsorg, barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

De barn, som får stöd från Habiliteringsenheterna, får möjlighet
till delaktighet i vardagliga aktiviteter.
Förväntat resultat
Att barnen utvecklar sina förmågor inom de prioriterade målområden som
de får träna på habiliteringsenheten. Målområdena är motoriska,
kommunikativa, och sociala. Träningen syftar till att barnen ska uppnå en
ökad delaktighet o självständighet i vardagliga aktiviteter utifrån sina egna
förutsättningar
Arbetssätt
Barnens träning är målfokuserad och intensiv. Hela teamet, arbetsterapeut,
logoped, pedagog och sjukgymnast, sätter tillsammans med föräldrarna mål
som barnet förväntas klara under den period det har en plats på
habiliteringsenheten. Tillsammans beslutar man också om de åtgärder som
ska underlätta för barnet att leva så självständigt som möjligt. Mål och
åtgärder dokumenteras i en behandlingsplan
Barnen deltar i enheternas verksamhet, i grupp och enskilt, två dagar varje
vecka. Övriga dagar är de vanligtvis på en förskola. En vuxen följer med
barnet, för att med stöd av handledning och fortbildning kunna träna och
erbjuda en utvecklande vardag för barnet. Enheterna ansvarar för
förskrivning av hjälpmedel och stöd vid anpassningar av barnets olika
miljöer.
En god samverkan med barnets närmsta nätverk är avgörande för resultatet.
Resursanvändning
Sammanlagt arbetar 12 personer med högskolekompetens på de båda
enheterna.
Ballongens och Stadshagens arbetsmetoder ger barn och föräldrar många
samordnade insatser. Barnens utvecklingsmöjligheter ökas genom att
arbetslagen förmedlar ett praktiskt förhållningssätt till föräldrar,
förskolepersonal och resurspersoner.
Verksamhetsplan Stockholms habiliteringsenheter
Adress Stadshagens hab.enhet, Stadshagsvägen 7, 112 50 Stockholm
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Uppföljning
Utvärdering av barnets behandlingsplan med uppsatta mål. Barnens mål
formuleras i enlighet med den s.k. GAS skalan. I slutet av varje termin
bedöms måluppfyllelsen, tillsammans med föräldrar och resurspersoner.
Vissa barn kan också själva utvärdera om de nått sitt mål.
Yrkesspecifika tester, uppföljningsmetoder.
Journalkopior, sammanfattningar, skickas till uppdragsgivaren i Landstinget.
NÄMNDMÅL:

Vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning får god
information om vad verksamheten kan erbjuda, dess mål och om
det egna barnets utveckling (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

1) Vårdnadshavarna, till de barn som har en plats på Stockholms
habiliteringsenheter, får information om verksamhetens
arbetssätt och barnets individuella mål.
Förväntat resultat
Att föräldrarna anser att de är välinformerade om de insatser verksamheten
kan erbjuda.
Att föräldrarna aktivt prioriterar bland olika målområden, deltar i att sätta
upp mål för sitt barn och besluta om åtgärder.
Att föräldrar anser att de är välinformerade om det egna barnets utveckling
inom de områden som ingår i behandlingsplanen.
Att alla föräldrar är nöjda med stödet de får från habiliteringsenheten.
Arbetssätt
Allmän information om verksamheten finns på enheternas hemsida.
Inför eller när barnet fått en träningsperiod beviljad får föräldrarna
information om verksamhetens uppdrag och arbetssätt.
Föräldrarna medverkar i att ta fram barnens mål och åtgärder till periodens
behandlingsplan. I planen formuleras också i vilken omfattning barnet
kommer träna sina mål hemma, på förskolan och på habiliteringsenheten.
Flera föräldrar har också möjlighet vara med sitt barn på
habiliteringsenheten, det uppmuntrar vi.
Planen utvärderas och revideras regelbundet. Två gånger per termin, eller
efter önskemål, får föräldrarna uppföljning där de informeras om det egna
barnets utveckling och vad som är aktuellt. Enheterna har kontinuerlig
kontakt med föräldrarna för löpande information. Varje termin anordnas ett
föräldramöte, som ger föräldrarna information och möjlighet att få stöd och
tips från varandra.
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Uppföljning
Utvärdering av barnens behandlingsplaner, mål och utförda åtgärder.
En utvärderingsenkät lämnas till föräldrarna varje termin där de kan lämna
synpunkter som kan bidra till vårt förbättringsarbete.
En annan enkät från våra uppdragsgivare inom Habilitering och Hälsa, där
föräldrarna utvärderar av insatserna, lämnas till alla föräldrar vid
uppföljning av behandlingsplanen. Underlaget skickas vidare till ansvarigt
Habiliteringscenter i landstinget.
ÅTAGANDE:

2) Förskolepersonal får kunskap och idéer för att kunna ge stöd
till barn med funktionsnedsättning.
Förväntat resultat
Att förskolepersonalen anser att de fått användbara idéer och kunskap så de
kan erbjuda ett utvecklande förhållningssätt.
Innemiljö:
Att förskolepersonalen anser att de får kunskaper så de kan anpassa och
utnyttja innemiljön på ett för barnet utvecklande sätt.
Utemiljö:
Att förskolepersonalen anser att de får kunskaper så att de kan erbjuda en
aktiv utevistelse för alla barn.
Arbetssätt
Personer som följer med barn, som är inskrivna på enheterna, får teoretisk
och praktisk handledning som är speciellt anpassat för barnet. De får också
förslag på hur de, i sin verksamhet, kan stödja barnet att aktivt delta. Varje
vecka erbjuds fortbildning med olika aktuella ämnen. Förskolepersonalen
får också uppföljande besök på barnets förskola.
Båda enheterna har inne och utemiljöer speciellt anpassade för barn med
funktionsnedsättning. I Habiliteringsenheten Ballongens verksamhet ingår
planerad utevistelse där fokus ligger på barnets deltagande och utnyttjande
av gårdens material. Under våren 2013 kommer detta ske i begränsad
omfattning, eftersom verksamheten är evakuerade p.g.a. brand.
Fortbildningsinsatser inom efterfrågade ämnen erbjuds all förskolepersonal,
som arbetar med barn med funktionsnedsättningar, i Stockholms län.
Uppföljning
Personer som regelbundet följer med barnet lämnar en utvärdering varje
termin.
Efter varje kurstillfälle eller workshop uppmuntras deltagarna att lämna en
utvärdering.

Verksamhetsplan Stockholms habiliteringsenheter
Adress Stadshagens hab.enhet, Stadshagsvägen 7, 112 50 Stockholm
Telefon 08 508 08 614
Epost karin.porserud@stockholm.se

www.stockholm.se

SID 6 (9)

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
KF:s indikatorer

Årsmål

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens
regi (alla nämnder/bolag)

KF:s årsmål

Periodicitet

60 st

öka

År

Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina
medarbetare

80 %

öka

År

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i
deras arbete.

90 %

öka

År

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)

3,5 %

4,3 %

År

Kommentar:
Enhets verksamhet är inte öppen under sommarloven

Kommentar:
Habiliteringsenheten har 12 personer anställda, samtliga med uppehållsanställning.
Frånvaron i dec 2012 var 2,36 % på årsbasis och målet är naturligtvis att behålla den låga
sjukfrånvaron. Arbetslaget är dock litet vilket medför att t.ex. en längre sjukskrivning får stor
påverkan vid mätningar i procent. Vid ingången av året är ingen långtidssjukskriven.
Korttidsfrånvaron varierar mycket över tid. Enheten har kontakt med barn från minst 20 olika
förskole- och familjemiljöer varje vecka. Vilket innebär att utsattheten för smitta är stor, medan
möjligheten att vidta åtgärder är begränsad.
Stadsdelsförvaltningens rehabiliteringsrutiner följs.
KFs mål är satt till 4,3% . Enhetens årsmål år 2013 är satt till 3,5 %.
Enheten arbetar efter en flexibel arbetstidsmodell för att medarbetarna ska kunna styra sina
insatser bättre.
Enheten har en friskvårdspolicy och en utbildad friskvårdscoach. Alla uppmanas att inspirera till
gemensamma friskvårdsaktiviteter och utnyttja erbjudanden från personalföreningen STAR. STAR
kort och Stegtävling bekostas av enheten.
Möjlighet finns att köpa stadens subventionerade simhallskort.
Enheterna erbjuds extern personalhandledning.
Från våren 2013 införs nytt schema som innehåller rast, till skillnad från det tidigare som innehöll
matuppehåll. Konsekvensanalysen visar många farhågor hos medarbetarna, vi kommer arbeta för att
hantera dessa. Uppföljning av schemat sker i Samverkansgruppen under våren.
Medarbetarenkäten 2012 visar ett fantastiskt resultat. Aktivt medskaparindex på 91 och ett
Motivationsindex på 95% , vi kommer arbeta för att behålla dessa fina siffror och om möjligt
utveckla arbetsmiljön ytterligare.
Medarbetarsamtal med enhetschef kommer genomföras även 2013.
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NÄMNDMÅL:

Kungsholmens stadsdelsnämnd är en attraktiv arbetsgivare med
spännande och utmanande arbeten
Nämndens indikatorer
Aktivt Medskapandeindex

Årsmål
85

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

Stockholms habiliteringsenheter är en attraktiv arbetsgivare med
ett spännande och utmanande arbete
Förväntat resultat
Att medarbetarna anser att de har ett viktigt och utmanande arbete och är
nöjda med sin arbetsgivare.
Arbetssätt
Under år 2012 avsattes tid för en omvärldsanalys, som nu ligger som grund
för enhetens utvecklingsarbete.
En högt prioriterad fråga är införandet av ett digitalt journalföringsverktyg.
På enheten arbetar medarbetare med ansvar i enlighet med sin
yrkeslegitimation. För att enheten ska få en säker journalföring är det av stor
vikt att enheten får tillgång till ett journalsystem. Förutom journalsäkerheten
finns ett stort behov att kunna utbyta information, som gynnar barnets
utveckling. Journalsystemet Take Care används av Stockholms landsting
och sågs länge som det naturliga valet av system. Av administrativa skäl
utreder vi under 2013 istället systemet POM som redan används inom
Stockholms stad. Det är av största vikt att arbetet med detta är framgångsrikt
inte minst för medarbetarnas möjligheter att göra ett professionellt arbete
Kompetensutveckling:
Enheterna har två arbetslag som arbetar i ett nära teamarbete där var och en
tar ansvar för sitt specialområde. Habiliteringsenheternas verksamhet är
beroende av välutbildad och kompetent personal. All personal ska ha, och
har, godkänd högskoleutbildning inom sitt arbetsområde. Tid och pengar
satsas för att kunskaperna ska vara uppdaterade, så vi kan erbjuda
verksamhet med tillförlitliga metoder (med evidens). För att kunna hålla vår
kunskap uppdaterad finns det behov att delta i relevanta nationella och
internationella konferenser och utbildningar. Personalen deltar, när
verksamheten tillåter, i utbildningar och nätverk med yrkeskollegor inom
landstingets organisation, Habilitering och Hälsa. Kunskapsutbyte sker även
mellan habiliteringsenheterna.
De individuella kompetensplanen uppdateras varje år. Personalen ska
utvärdera större kompetenssatsningar skriftligt, individuellt.
Rekrytering av ny personal med rätt kompetens, när vakanser uppstår, är av
avgörande betydelse för enhetens resultat.
Verksamhetsplan Stockholms habiliteringsenheter
Adress Stadshagens hab.enhet, Stadshagsvägen 7, 112 50 Stockholm
Telefon 08 508 08 614
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Vi arbetar med att tydliggöra vilken kompetens, utöver grundutbildning,
som alla medarbetare bör ha, för att säkerställa en kvalitativ verksamhet, ny
handlingsplan ska fastställas. Riktlinjer för extra kompetenssatsningar har
formulerats under 2012 och kommer utvärderas i slutet av 2013.
Utbildning i det journalsystem som köps in, mätmetoden GAS och att hela
enheten deltar i PIM är planerat.
Enhetschefen ska delta i Kungsholmens ledningsutvecklingsprogram.
Två medarbetare har på eget initiativ påbörjat sin Mastersutbildning. Största
delen av studierna sker på egen tid, verksamheten kan endast bidra i mindre
omfattning.
Uppföljning
Medarbetarsamtal med chef och Medarbetarenkäten
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KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten är i balans
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
ÅTAGANDE:

Habiliteringsenheternas verksamhet ska rymmas inom fastställd
budget.
Förväntat resultat
Att enhetens budget ska vara i balans
Resursanvändning
Förutsättningar:
Stockholms stad tillför ett fast anslag till Kungsholmens
stadsdelsförvaltning för att de ska driva Stockholms habiliteringsenheter.
För barn boende i länets andra kommuner betalar hemkommunen
självkostnadspris. Under våren beräknar enheten sälja platser för ca 1 miljon
kr. Försäljningen under hösten beräknas bli lägre. Intag av fler barn boende i
Stockholms Stad ger lägre intäkter. Om alla platser skulle utnyttjas av barn
boende i Stockholm räcker inte givet anslag till att fullfölja uppdraget.
Enheten tillförs 2 miljoner för att kompetensutveckla förskolepersonal vad
det gäller barn med funktionsnedsättning.
Den sammanlagda budgeten år 2013 är 9,5 mkr.
Uppföljning
Budgetläget tas regelbundet upp på arbetsplatsträffar. Förutsättningarna är
väl kända och personalgruppen är delaktig i prioriteringar.
Redovisningar i T1, T2 och verksamhetsberättelsen
Rapportering till avdelningschef sker när så önskas.

Övriga frågor
Barnens resor till verksamheten.
Barn som inte kan åka med kollektiva färdmedel till enhetens verksamhet ska få
resor beviljade via Färdtjänstavtalet. Ansökan om detta är en långsam process. Vi
kommer under året att arbeta fram informationsmaterial som underlättar för
föräldrarna i denna process.
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Stockholms habiliteringsenheter
Ingress
Stockholms habiliteringsenheter består av två enheter, Habiliteringsenheten
Ballongen i Skarpnäck och Stadshagens habiliteringsenhet på Kungsholmen.
Enheterna erbjuder en möjlighet för barn, i förskoleåldern, med motorisk
funktionsnedsättning att utvecklas. Landstinget har bedömt att barnen
behöver fler och mer samordnade insatser än vad de har möjlighet att
erbjuda.
Upptagningsområde är hela Stockholms län. Hemkommunen ska stå för alla
kostnader i samband med barnets placering. Verksamheterna är ensamma i
sitt slag i Stockholms län.
De två enheternas arbetsmetoder ger barn och föräldrar samordnade insatser.
Barnens utvecklingsmöjligheter ökas genom att arbetslagen förmedlar ett
praktiskt förhållningssätt till föräldrar, förskolepersonal och resurspersoner.
Länets förskolepersonal, som arbetar med barn med funktionsnedsättningar,
får stöd så att de kan optimera barnens förutsättningar att ta del av
förskolans läroplan.
Fokus ligger på barnets möjligheter, inte begränsningar.
På enheterna arbetar arbetsterapeut, logoped, pedagog och sjukgymnast i ett
nära team.
ÅTAGANDE

•

De barn, som får stöd från Habiliteringsenheterna, får möjlighet till
delaktighet i vardagliga aktiviteter.
Barnens träning är målfokuserad och intensiv. Hela teamet, arbetsterapeut,
logoped, pedagog och sjukgymnast, sätter tillsammans med föräldrarna mål
som barnet förväntas klara under den period det har en plats på
habiliteringsenheten. Tillsammans beslutar man också om de åtgärder som
ska underlätta för barnet att leva så självständigt som möjligt. Mål och
åtgärder dokumenteras i en behandlingsplan Barnen deltar i enheternas
verksamhet, i grupp och enskilt, två dagar varje vecka. Övriga dagar är de
vanligtvis på en förskola. En vuxen följer med barnet, för att med stöd av
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handledning och fortbildning kunna träna och erbjuda en utvecklande
vardag för barnet. Enheterna ansvarar för förskrivning av hjälpmedel och
stöd vid anpassningar av barnets olika miljöer. En god samverkan med
barnets närmsta nätverk är avgörande för resultatet.
•

1) Vårdnadshavarna, till de barn som har en plats på Stockholms
habiliteringsenheter, får information om verksamhetens arbetssätt och
barnets individuella mål.
Allmän information om verksamheten finns på enheternas hemsida. Inför
eller när barnet fått en träningsperiod beviljad får föräldrarna information
om verksamhetens uppdrag och arbetssätt. Föräldrarna medverkar i att ta
fram barnens mål och åtgärder till periodens behandlingsplan. I planen
formuleras också i vilken omfattning barnet kommer träna sina mål hemma,
på förskolan och på habiliteringsenheten. Flera föräldrar har också
möjlighet vara med sitt barn på habiliteringsenheten, det uppmuntrar vi.
Planen utvärderas och revideras regelbundet. Två gånger per termin, eller
efter önskemål, får föräldrarna uppföljning där de informeras om det egna
barnets utveckling och vad som är aktuellt. Enheterna har kontinuerlig
kontakt med föräldrarna för löpande information. Varje termin anordnas ett
föräldramöte, som ger föräldrarna information och möjlighet att få stöd och
tips från varandra.

•

2) Förskolepersonal får kunskap och idéer för att kunna ge stöd till barn
med funktionsnedsättning.
Personer som följer med barn, som är inskrivna på enheterna, får teoretisk
och praktisk handledning som är speciellt anpassat för barnet. De får också
förslag på hur de, i sin verksamhet, kan stödja barnet att aktivt delta. Varje
vecka erbjuds fortbildning med olika aktuella ämnen. Förskolepersonalen
får också uppföljande besök på barnets förskola. Båda enheterna har inne
och utemiljöer speciellt anpassade för barn med funktionsnedsättning. I
Habiliteringsenheten Ballongens verksamhet ingår planerad utevistelse där
fokus ligger på barnets deltagande och utnyttjande av gårdens material.
Under våren 2013 kommer detta ske i begränsad omfattning, eftersom
verksamheten är evakuerade p.g.a. brand. Fortbildningsinsatser inom
efterfrågade ämnen erbjuds all förskolepersonal, som arbetar med barn med
funktionsnedsättningar, i Stockholms län.

RÄTTELSE

Vi rättar till fel och misstag på en gång och ser till att de inte upprepas. Tycker
du att vi på något sätt brustit i våra åtaganden vill vi gärna att du hör av dig till
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oss. Vänd dig i första hand till närmast berörd personal. Känner du dig ändå
inte nöjd kontakta enhetschef Karin Porserud, mobil 076 82 54 027.
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Vi är angelägna om att hålla en god kvalitet på vår verksamhet och anser att
inget är så bra att det inte kan bli bättre.
Därför vill vi att du framför synpunkter, förslag och klagomål. Dessa kan
framföras muntligt eller skriftligt. Vill du framföra dem skriftligt kan du
använda dig av en speciell blankett som finns tillgänglig hos oss på Stockholms
habiliteringsenheter eller på Kungsholmens stadsdelsnämnds hemsida på
Internet, www.stockholm.se/ kungsholmen.
Alla inkomna synpunkter, förslag och klagomål vidarebefordras till ansvarig
enhetschef. Snarast eller inom två veckor får du svar eller besked. Inkomna
synpunkter är en stående punkt på arbetsplatsträffarna och används i
förbättringsarbetet. Tre gånger per år sammanställs inkomna synpunkter utifrån
art och omfattning och delges ansvariga politiker.
VILL DU VETA MER?

Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar är Du välkommen att
besöka vår hemsida www.stockholm.se/habiliteringsenheterna eller kontakta
Karin Porserud, enhetschef e-post karin.porserud@stockholm.se
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