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Inledning

Förskolans verksamhet präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande
bildar en helhet. Det innebär att förskolan i första hand är till för barnen men även för att göra
det möjligt för vårdnadshavarna att arbeta eller studera. Varje barn ska känna trygghet, glädje
och lust att lära och LEKA.

Våra tre ledord är Respekt, Ansvar & Professionalism, vilka utgör grunden för våra gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt gentemot barn och vårdnadshavare liksom mellan kollegor. Detsamma gäller utåt, när vi å yrkets vägnar möter andra människor i olika
sammanhang.
Maria Gamla Stans förskoleenhet består av fem förskolor på sju adresser belägna i Gamla
Stan och på Södermalm. I vår enhet samarbetar vi flitigt mellan förskolorna och får på så vis
ta del av varandras arbeten och olika kompetenser. Vi har inom enheten särskilda kunskaper
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inom flera områden som till exempel adoptionsfrågor, Montessoripedagogik, livskunskap/genus- och jämställdhet, sång- och musik samt mycket annat som kommer alla till del.
Enheten samverkar också kring Långholmenutflykterna, där vi hyr en utflyktsstuga med trädgård för att alla barn ska få komma i kontakt med och uppleva den naturrikedom som finns
där, året om.
Vi har schemalagd reflektionstid varje vecka, då vi tillsammans i arbetslagen reflekterar över
vår egen praktik och samtalar om detta för att samla in och sprida våra kunskaper. Reflektionsmötena och våra nätverksgrupper är viktiga delar i att vara en "Lärande organisation".
2014 ska vi fortsätta att lägga fokus på att utveckla fler och bättre former för KOMMUNIKATION. (Kommunikation vuxen - vuxen och vuxen - barn). Detta gör vi bland annat genom att skapa fler och bättre former för kommunikation, samt genom att systematiskt reflektera i arbetslagen och följa forskning på områden beträffande kommunikation.
Genom GuF (Gemensam utveckling för förskolorna) har vi nått olika resultat för de olika
basgrupperna, se nedan vad basgrupperna ska fokusera extra på det kommande läsåret:
Nicolaigården: Korpen: Arbeta för att öka barns inflytande och delaktighet och deras förståelse för demokratiska principer. Trollet: Språk, kommunikation & lek. Enhörningen: Information & pedagogisk dokumentation. Storskogen: Demokratiska värderingar & Lek. Alven:
Synliggöra vårt läsårstema (Språk & Litteratur) i miljön genom att se till att böcker alltid finns
tillgängliga för barnen samt omge dem med till exempel bokstäver, litterära gestalter, barnens
egennamn och olika bildsymboler.
Mullvaden: Gårdshuset & Gathuset: Demokratiska värderingar & lek.
Egalia: Södra & Norra: Vårt interna utvecklingsområde för året är teknik och naturvetenskap.
Södermalms Montessoriförskola: i Piccoli: drama, rörelse, sång & musik. i Grandi: Öka
barns inflytande och delaktighet samt deras förståelse för demokratiska principer.
Spira: (Öppen pedagogisk verksamhet för adopterade barn och deras familjer): Vi ska
bli tydligare på att beskriva barns motoriska utveckling samt vad föräldrar kan göra för att
stimulera den. Tydliggöra barns språkutveckling och öka kunskapen om när och hur barn byter modersmål.
Som gemensamt tema i hela enheten har vi detta läsår 13/14 valt: "Språk & Litteratur" och
olika projekt kring detta pågår för fullt i alla grupper och utvecklas vidare under vt-14. Som
exempel ska vi medverka i årets barnboksjury, läsa massor av böcker, hålla boksamtal, berätta
om och möta författare och illustratörer. Vi har introducerat bokambulans för sjuka böcker
och samtalar med barnen om bokvård..
Vi fortsätter att lära oss tecken till tal och får även handledning av talpedagog. I vårt språkutvecklande arbete ska vi vuxna ha ett tydligt och rikt språkbruk. Vi introducerar nya ord, synonymer och begrepp. Vi fördelar språkutrymmet mellan barn som talar mycket/lite. I vårt talutvecklande arbete ska vi ljuda, sjunga, rimma, ramsa, spela och leka med ord. Vi använder
språkmaterialet ”babblarna”. Språkoteken utnyttjas både för enskilda barn som behöver stöd i
hemspråk eller svenska och i grupp för sagoberättande. En modersmålsstödjande metod som
vi provar i år är att utveckla språk knutet till matematiska begrepp att lära sig och förstå som
till exempel större än, långt bort, tyngre, mindre, flest och så vidare, så att det språkliga också
går hand i hand med det matematiska lärandet.
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En annan viktig del i vår "Lärande organisation" är våra nätverksgrupper, där representanter
från varje förskola träffas varje fredag och lär sig om och utvecklar sin kompetens i självvalt
ämne. Vi har nätverksgrupper i Läroplanens alla ämnesområden samt ytterligare områden
såsom "BMSR" (barn med särskilda rättigheter), specialpedagogik, tecken som stöd och
Miljöfrågor mycket annat. Detta delges oss övriga vid arbetsplatsmöten och personalkonferenser. PIM, (praktisk IT och mediakompetens) ska genom våra två examinatorer utvecklas
under 2014. Alla medarbetare utbildas i Första hjälpen, HLR (hjärt & lungräddning) och alla
medarbetare genomgår utbildning i och certifieras i Första hjälpen för psykisk hälsa.
Utifrån resultaten vi fick genom Stockholms stads förskoleundersökning-13 har vi valt att
särskilt fokusera på tre frågeställningar ur enkäten som alla också berör utvecklingsområdet
KOMMUNIKATION och alla tre har dessutom fått lägre värde detta år än förra.
1.Jag får veta vad förskolan gör för att stödja mitt barns utveckling:
Enligt resultatet i förskoleundersökningen-13 anser 67 % av föräldrarna att de får veta vad
förskolan gör för att stödja deras barns utveckling. Därför måste vi bättre tydliggöra och konkretisera vad och hur vi gör och med vilka resultat.
2. Mitt barns utveckling och lärande synliggörs, dokumenteras och följs upp:
Likaså vill vi höja andelen föräldrar (nu 62%) som vet att utveckling och lärande dokumenteras och följs upp på förskolan. Vi ska bli tydligare med hur barnens lärande och utveckling
dokumenteras och följs upp samt hur detta kommuniceras till föräldrarna.
3. Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt:
74 % av föräldrarna ansåg att de fått information om mål och arbetssätt. Vi ska ge mer tydlig
information om våra mål, arbetssätt och rutiner, så förskolan upplevs som trygg och säker
Förskolans verksamhet utgår från nedanstående styrdokument:
* Skollag (Förskolan är en egen skolform och har samma gemensamma övergripande mål
som i alla skolformer och är en del i utbildningssystemet).
* Läroplan för förskolan (Den reviderade läroplanen-10 innebar bland annat: Förtydligade
mål för barns språkliga och matematiska utveckling samt för naturvetenskap och teknik).
* Förskoleplan för Stockholm Stad
* Stockholms Stads budget
* Verksamhetsplan för Södermalm sdf
* Diskrimineringslagen
* FN:s Barnkonvention
* Lokala arbetsplaner som är baserade på enhetens gemensamma verksamhetsplan, GUF och
Självvärdering.
Södermalms stadsdelsförvaltning har 4 fokusområden i arbetet mot en stad i världsklass 2030.
Nedan beskrivs hur vår enhet arbetar med dessa:
Ekonomisk hushållning: Vi ska ha en ekonomi i balans.Vi arbetar med ständig förbättring
och utvärderar kontinuerligt lokaler, bemanning och arbetsprocesser för att medborgarna ska
få ut mesta möjliga del av service och tjänster.
Verksamhetsutveckling: Vårt systematiska kvalitetsarbete (se bild) leder till ständig förbättring, där vi utvecklar det som barn och familjer behöver och vill.
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Kompetensförsörjning: Kompetensbaserad rekrytering är en viktig grund för goda anställningar. Vi ser nu att det i framtiden blir svårare att rekrytera förskollärare och kommer därför
själva att låta vidareutbilda barnskötare inom vår organisation. Att sänka sjukfrånvaron inom
vår enhet är ett prioriterat område för 2014.
Kommunikation: Barnens utveckling och lärande ska kommuniceras till vårdnadshavarna
genom dagliga samtal, dokumentation, veckoinformation via hemsidan, föräldrabrev varje
månad samt väl förberedda föräldramöten och utvecklingssamtal. Kommunikation med externa som till exempel skola, lärosäten, forskning och andra är väsentliga för förskolans verksamhet.
I enheten arbetar 77 personer med bred mångfald, vilket ger oss alla stor kunskap och kompetens inom många områden. Medarbetarna gör att vi kan erbjuda en kvalitativ och god förskola
för alla barn ( 300 st).
Förskollärare: 32 och Barnskötare: 39
Kockar: 2, Städare: 3 och Chef: 1.
Utöver ovan angivna anställs även extra stödpersonal då verksamheten så kräver och ansöker
då om extra medel från vår Stödenhet. Vi utnyttjar ofta Stödenhetens olika funktioner såsom
specialpedagog och psykolog som ger oss vägledning och stödjer oss i att utveckla våra metoder och arbetssätt.
Vi har en god organisation (se bilaga organisationsmodell) och vårt systematiska kvalitetsarbete gör att vi ständigt kan följa upp verksamheten och rätta till de fel som uppstår.

Arbetet med Lean-systemet har ytterligare hjälpt oss att hålla ordning på vad vi gör, ska göra
och har gjort och vilka resultat det får för våra kunder. Både Skollagen och Lpfö-98, (läroplan
för förskolan) reviderades 2010 och innebär förtydliganden av förskollärares och förskolechefens ansvar.Den reviderade läroplanen har ett nytt avsnitt om utvärdering, uppföljning och
utveckling som stödjer oss i arbetet med att få kunskap om förskolans kvalitet och utveckling
så att varje barn ges bästa förutsättningar för utveckling och lärande. Vi reflekterar, följer upp,
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planerar och utvärderar veckovis på PK (personalkonferenser) samt på våra utvecklingsdagar,
bland annat med stöd av de dokument som förskoleenheten och stadsdelsförvaltningen tillhandahåller samt våra egna dokumentationer. Personalgruppen strävar efter att följa aktuell
forskning och läsa litteratur kring barns utveckling, förskola och pedagogik, vilket bidrar till
att utveckla vårt arbete. Pedagogisk dokumentation är ett viktigt verktyg för oss för att följa
och förstå det pedagogiska arbetet. och kunskap kring detta ska vi vidare arbeta med -14. Genom EU-projekt fortsätter vi 2014 att samarbeta med förskolor i Reggio Emilia i Italien för att
utveckla och förbättra våra metoder för pedagogisk dokumentation. Ånyo ska vi söka EUmedel för samarbetet med Italien.
Barnen är våra primärkunder och vårdnadshavarna oersättligt väsentliga. För mig som chef är
även medarbetarna en form av kund, de ska trivas på sin arbetsplats, känna sig delaktiga och
motiverade för att kunna göra ett fullgott arbete. Resultatet från medarbetarenkäten visar tydligt att vi behöver analysera, utveckla och förbättra såväl ledning som organisation. Förarbeten till detta utvecklingsarbete förbereds i Lsg (lokal samverkans grupp) för att sedan diskuteras inom hela enheten.
Barnen erfar våra värderingar genom våra handlingar, som sedan blir till byggstenar när barnen formar sin egen värdegrund för att bli framtidens värdebärare. Dagen barn är morgondagens vuxna. Vilka världmedborgare vill vi se och vara år 2030?
Stockholms stads vision "Att vara i världsklass 2030" ska vara en ledstjärna för oss i det dagliga arbetet.
Jag är innerligt glad och stolt över att barnen i vår förskoleenhet omges av så kunniga, kloka,
goda, varma, mångsidiga och utvecklingsvilliga pedagoger. Jag är säker på att detta kommer
både barnen och framtiden till gagn.
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KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är 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 verksamhet är miljövänlig
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Följa nämndens miljöhandlingsplan 2014. Redovisa åtgärder vid
avvikelser i samband med tertialrapporter och i verksamhetsberättelsen.

2014-01-01

2014-12-31

Åtagande:
Maria Gamla stans förskolors verksamheter är miljövänliga
Förväntat resultat

Till 30 % använda ekologiskt livsmedel
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Alla våra förskolor har Grön flagg.
Arbetssätt

I möjligaste mån (minst 30 %) använder vi ekologiskt producerade livsmedel. I våra kök arbetar våra kockar med att laga mat från grunden och undviker halvfabrikat. Det blir godare, billigare, mer miljövänligt och dessutom får vi ett levande och väldoftande kök. Vi vill ge barnen ett positivt förhållande till maten och måltiden. Våra kockar är en mycket viktig och positiv del av vår vardag i förskolan, både för barn och vuxna. Därför deltar också kockarna i det
pedagogiska arbetet och vid arbetsplatsträffar och känner alla barn. Vi källsorterar papper,
plast, glas och metall tillsammans med barnen. Vi återanvänder spill och rester från andra
verksamheter till vårt skapande (bild & form).
Varje barn skall tillägna sig ett nära och varsamt förhållningssätt till natur och miljö. Vi ger
barnen rika upplevelser under lek och utforskande i levande natur året runt.
Tillsammans med barnen källsorterar vi på varje förskola.
Vi går regelbundet tillsammans med barnen till sopstationen med papper, glas, metall och
plast. På Långholmen har vi en trädgårdskompost där allt avfall från trädgården komposteras.
Vi förmedlar vikten av miljötänkande till alla våra barn. Alla får lära sig vårda djur och natur,
följa växters utveckling från frö till planta. Vi gör det på ett lekfullt sätt och ger barnen positiva upplevelser av naturen hellre än att tala om alla hot mot naturen som omger oss.
Vi söker alltid ett miljövänligt alternativ när vi gör inköp av produkter och tjänster och
material som efter förbrukning kan ingå i naturens kretslopp. När vi köper leksaker strävar vi
efter att finna det som är skapat av naturmaterial. Vi värnar om miljön och använder oss av
lågenergilampor, stänger av all onödig elektrisk konsumtion och sänker därmed elförbrukningen. Vi använder oss av båda sidor på papper och återanvänder papper samt nyttjar färgpatroner och plast i olika former i så liten utsträckning som möjligt. Vi lagar material Och leksaker och underhåller till exempel träbänkar och bord genom att slipa och olja dem. Vi vårdar
vårt material och har till exempel utvecklat bokvården med bokambulanser som kommer till
undsättning om en bok blir skadad eller sjuk.
Våra städare använder endast miljövänliga rengöringsprodukter.
Vi använder engångsprodukter endast då det är nödvändigt. Aluminiumprodukter används
ytterst sällan.
Resursanvändning

Långholmen (med trädgård och odlingsmöjligheter) är en viktig resurs som ger oss alla otroligt fina upplevelser och erfarenheter. Miljöombudet på varje förskola bildar en nätverksgrupp
och lär oss andra på till exempel Apt (Arbetsplatsträff). Kockarna är en viktig resurs och har
stora kunskaper i ekologi och näringslära.
Uppföljning

Följer månatligen upp andelen ekologiska livsmedel i jämförelse med den totala kostnaden för
livsmedel. Miljögruppen gör internrevision för att tillse att de fem områdena för Grön flagg är
uppnådda. Vi följer upp elförbrukningen på de adresser där det är möjligt.
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Utveckling

Vi har uppsamling av matavfall som förädlas till biogas på två av våra förskolor och arbetar
nu för att kunna göra detsamma på flera adresser.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Källsortera tillsammans med barnen

2014-01-12

2014-12-31

Minska elförbrukningen och spara på vatten..

2014-01-01

2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm
Nämndmål:
Barnen i förskolan möter ett varierat kulturutbud
KF:s årsmål

Periodicitet

Indikator

Årsmål

Andel barn som visar grundläggande skapande förmågor

95 %

Halvår

Andel vårdnadshavare som anser att kulturupplevelser och barns
eget skapande ingår som en naturlig del i förskoleverksamheten.

80 %

Halvår

Åtagande:
Barnen möter ett varierat kulturutbud
Förväntat resultat

95 % av barnen visar grundläggande skapandeförmågor.
80% av vårdnadshavarna anser att kulturupplevelser och barnens eget skapande ingår som en
naturlig del.
Barnen visar intresse för bild, form, sång, musik, dans och rörelse samt för drama och rollspel.
Arbetssätt

Vi skapar många rika och olika tillfällen till "kulturmöten". Detta läsår 13/14 har vi "Språk &
litteratur" som grundtema, vi har boksamtal, möten med barnboksförfattare, illustratörer,
barnbokhandlare med flera. Vi använder oss flitigt av biblioteken, barnteatrarna och barndansteatern samt besöker museum och deltar i den kultur som staden erbjuder. Varje förskola har
ett kulturombud som ansvarar för att följa kulturutbudet i staden och skapa tillfällen för kultur
till alla. Våra förskolor har inrett ett särskilt rum "Språkotek" för kultur och interkulturellt
arbete. Våra ateljeer är så utformade att de inbjuder till skapande verksamhet av olika slag och
utmanar barnen i att uttrycka sig konstnärligt. Alla barn deltar minst en gång per termin på
planerad kulturaktivitet men de allra flesta vid långt flera tillfällen.
Barnen skapar även sin "egen kultur" själva genom olika uttrycksformer såsom bild- och
form, sång, musik, dans och drama och blir framtidens kulturbärare. Språkoteken fortsätter
utvecklas och Microsoft-samarbetet gör att vi har hörlurar och "pekskärmar" där barnen kan
välja sitt eget språk. Kontinuerlig dialog med föräldrarna är förstås viktig så att de vet vad vi
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gör tillsammans med barnen och så att vi får veta hur barnen visar hemma vad de upplevt.
Resursanvändning

Lokaler, IT och tid är viktiga grundförutsättningar. Vi har tillgång till bibliotek, teatrar,
muséer och annat, vilka vi flitigt använder. Kulturombuden och läsombuden i "Läsa mera
projektet” är väsentliga för vårt utvecklingsarbete inom kultur och de estetiska ämnena. Vi
har bred kompetens inom enheten såsom dramapedagoger, dans-, sång- och musikkunniga
samt bild och formlärare. Ateljéerna är väl utrustade med papper, färger och lera men vi har
även återvinningscentral (Miniremida) för att samla och sortera spill, skräp och annat som går
att återanvända vilket sedan blir till nyskapande och god inspiration för barnens arbeten.
Uppföljning

Genom dokumentation och barnobservationer följer vi barnens lärande och tillgång till kulturupplevelser. Stockholms stads Förskoleundersökningen som riktas till våra föräldrar varje
år ger oss en bra bild över hur de uppfattar att kulturen är en naturlig del av vår verksamhet.
Guf, Gemensam Utveckling för de kommunala förskolorna i Södermalms stadsdel, visar på
hur väl vi lyckas i arbetet med skapande verksamhet. Uppföljning och utvärdering görs i slutet
av vårterminen och ligger sedan till grund för förbättringar inför höstterminen, vilka skrivs in
i Vup, (Verksamhetsutvecklingsplanen). Modellen utgår från ett antal kriterier som relaterar
till målen i läroplanen. Som underlag använder förskolan bland annat observationer, dokumentation, pedagogisk dokumentation och barnintervjuer. Guf genomförs två gånger per år.
Utvärdering löper under hela läsåret med fokus innan sommaren.
Utveckling

Vi behöver tydligt och konkret visa och berätta för vårdnadshavarna vad vi gör liksom hur
och varför, förskoleundersökningen visar att en del vårdnadshavare inte känner till detta.
Språkoteket finns nu på varje adress och fortsätter att utvecklas. Vårt årstema i enheten är
"Språk & litteratur" vilket gör att vi fokuserar på läsning, berättande och bilder.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kulturombud

2013-01-12

2013-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras
KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Periodicitet

100 %

tas fram av
nämnden

År

Andel förskollärare av antal anställda

41 %

41 %

År

Andel nöjda föräldrar

85 %

85 %

År

Antal barn per grupp

16

16

År

Indikator

Årsmål

Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete
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Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)

4,9

4,9

År

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

3,7

3,7

År

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller
vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare

2011-01-01

2014-12-31

Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan

2014-01-01

2014-12-31

Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i
förskolan

2014-01-01

2014-12-31

Nämndmål:
Barnen visar grundläggande demokratiska värderingar
KF:s årsmål

Periodicitet

Indikator

Årsmål

Andel barn som visar grundläggande demokratiska värderingar

85 %

Halvår

Andel vårdnadshavare som är nöjda med utvecklingen av barnens
sociala förmåga

88 %

Halvår

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna ska arbeta aktivt med att bryta traditionella könsmönster

2013-01-01

2014-12-31

Livets triangel

Skomakargatan 30
111 29 Stockholm
08-508 12 268

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 13 (33)

Åtagande:
Barnen visar grundläggande demokratiska värderingar
Förväntat resultat

85 % av barnen visar förståelse för grundläggande demokratiska värderingar.
88 % av vårdnadshavarna är nöjda med hur förskolan arbetar med att utveckla barnens sociala
förmåga.
Barnet visar ansvar, respekt, solidaritet och förståelse för människors lika värde samt ger uttryck för egna uppfattningar.
Arbetssätt

Vårt förhållningssätt och bemötande är grunden till hur barnen tillägnar sig normer och värden.
Vi uppmuntrar och stödjer till förhandling och samtal(dialog) vid t.ex. konflikter och oenigheter. Detta lär barnen att lyssna, sätta sig in i andras situation och skapar förståelse för olika
synsätt. Genom ett tillåtande och inkluderande förhållningssätt och en tillit till alla barns förmågor levandegör vi demokratiska värden, i alla rutiner, aktiviteter och övriga stunder. Genom att ofta dela in barnen i mindre grupper, blir det lättare för barnen att visa hänsyn, respekt, solidaritet, ta hänsyn och leva sig in i andra människors situation. Alla våra förskolor
arbetar enligt "genuslathunden" och policyn "pedagogik för ett helt livsutrymme" för att vi
alla som arbetar ska ha ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam grund. Varje vecka
har vi livskunskapssamling där vi samtalar med barnen om respekt, känslor, etik och moral.
Genom ett tillåtande och inkluderande förhållningssätt och en tillit till alla barns förmågor gör
vi ämnet livskunskap levande under hela dagen, i alla aktiviteter, rutinsituationer och övriga
stunder.
Vi ska hålla samlingar där vi berör t ex kompisskap, känslor eller begreppet rättvisa och i
största möjliga mån dokumentera, delge och reflektera – tillsammans med barnen hålla det
levande.
Vi synliggör också alla barnen för varandra och hänvisar barnen till varandra. Jag-du-vi!
Trygga individer och en trygg grupp. Vi månar om att skapa en varm och empatisk atmosfär i
barngruppen. Turtagning, hjälpsamhet och kompisskap tränas under hela dagarna. Vi använder oss av EQ-dockor som har olika känslouttryck vilka lär barnen att känna igen olika känslor, sätta ord på dem och förstå vad man kan göra åt eller av dem. Vi pratar med barnen och
lyssnar på deras reflektioner omkring de teman vi arbetar med. Temat kan till exempel vara
”ledsen” och frågeställningarna kan då handla om varför någon blir ledsen, hur känns det, var
känns det, hur det går att bli tröstad. Barnen kan få måla känslan eller sjunga och läsa en bok
om rådande tema.
Vi pratar mycket tillsammans med barnen och lyssnar noga på vad de har att säga (dialoger)
samt utför observationer för att få en uppfattning om rådande stämning, kultur och attityder i
barngruppen. Under utvecklingssamtal, föräldramöten och vid föräldraråd får vi möjlighet att
samtala om dessa frågor med föräldrarna. Vi ger alla plats i vår förskola, oberoende av kulturell bakgrund, personlighet eller kön och visar respekt för alla människor. Barnen utvecklar då
öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar och förståelse för alla människors lika värde, oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsskillnader.
En viktig uppgift är att se och medvetet bekräfta varje barn.
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Vi pedagoger låter alla barn, (oavsett kön eller annan skillnad) träna samtliga färdigheter som
krävs för att kunna utvecklas till en mångsidig och kompetent människa. Vi vuxna arbetar
med oss själva och medvetandegör oss om vårt eget sätt att vara.
Varje barn och vuxen ska bli sedd och respekterad för den person den är och vill vara. Vi är
öppna för nya perspektiv och beredda att förändra och utveckla invanda mönster och traditioner. (Se genuslathunden & pedagogik för ett helt livsutrymme).
Vi välkomnar praktikanter från SFI (svenska för invandrare), AF(Arbetsförmedlingen), studerande från SU(Stockholms Universitet), praoelever från skolor med mera, eftersom vi anser
att vårt arbete berikas och utvecklas av detta.
Vi är öppna inför omvärlden och tar ofta emot studiebesök och samverkar med skolor och
andra externa verksamheter. Vad vi gör och säger påverkar barnen i stor utsträckning, särskilt
det subtila i våra reaktioner och förhållningssätt talar om för barnen vad vi står för, därför
reflekterar vi pedagoger omkring hur vi själva agerar och reagerar vilket skapar en medvetenhet som gör att vi bemöter barnen på ett bättre sätt.
Vi stödjer barnen till att ta eget ansvar, t.ex. under utflykter/stadspromenader då barnen får ta
större och större ansvar.
Nätverksgruppen för genus- och jämställdhetsfrågor ser till att dessa frågor ständigt finns med
på agendan på alla våra förskolor. Nicolaigården och Egalia har genomgått en omfattande hbt
(homo-, bi- transpersoner) -certifierings-utbildning genom RFSL(Riksförbundet för sexuellt
likaberättigande). Omcertifiering pågår nu.
Vi bjuder in vårdnadshavarna till möten för att prata om demokratifrågor.
Resursanvändning

Medarbetarna är den absolut viktigaste resursen. Livskunskapsansvarig pedagog vid varje
förskola bildar nätverksgruppen i enheten för Livskunskap och de förkovrar sig i ämnet och
delger oss övriga, vilket inspirerar oss att utveckla arbetet vidare. Mångfalden i personalgrupperna gör att vi har bred och djup kompetens. Pedagoger med annat modersmål än svenska
gör att vi kan använda denna kompetens för barn med samma modersmål. Handledning erbjuds alla arbetslag. Vi skapar själva och tillsammans med barnen stora delar av vårt material.
Studenter, praktikanter och studiebesök ger oss ofta spännande synpunkter som vi kan använda och IT blir en allmer viktig resurs i vårt utvecklingsarbete.
Uppföljning

Förskolan följer upp genom olika modeller. För att ta reda på hur väl barnen når målet har
förskolan en modell som heter Guf (Gemensam utveckling av de kommunala förskolorna på
Södermalm). Modellen utgår från ett antal kriterier som relaterar till målen i läroplanen. Som
underlag använder förskolan bland annat observationer, dokumentation, pedagogisk dokumentation och barnintervjuer. Guf genomförs två gånger per år. Barnintervjuerna ger också en
tydlig fingervisning om hur barnen uppfattat att vi arbetar med detta. Uppföljning sker genom
flera olika metoder. Livskunskap är också stående punkt på dagordningen vid varje arbetsplatsträff där vi följer upp frågor som demokrati och jämställdhet.
Vårdnadshavarnas åsikter följs upp i Stockholms stads årliga förskoleundersökning
Utvärdering löper under hela läsåret med fokus innan sommaren.
Utveckling

Nätverksgruppen för livskunskap/genus träffas oftare under vt-14 och bland annat förbereda
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reflektionsfrågor till alla oss andra, så att arbetet med livskunskap fördjupas ändå mer i hela
enheten, detta förbättras också ytterligare genom att varje arbetslag har gemensam schemalagd reflektionstid. Utveckla kollegial handledning för lärarna på de Pedagogiska forumet
varje vecka som skall prioriteras eftersom vi ser att de har mycket god verkan.
Vi behöver utveckla och kommunicera bättre till vårdnadshavarna, vad vi gör hur och vilken
effekt det ger. 94 % av föräldrarna i Förskoleundersökningen uppger att pojkar och flickor ges
lika möjligheter och 79 % säger att deras barns tankar och idéer tas tillvara, 85 % anser att
förskolan arbetar medvetet med att utveckla barnens sociala förmåga. Ovanstående områden
är ständigt under förbättring, då de också ständigt behöver återerövras då demokrati inte är
något självklart givet. Vi ska konkretisera vårt arbete och delge vårdnadshavarna på tydligt
sätt.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Plan mot diskriminering och kränkande behandling upprättas.

2014-01-01

2014-12-31

Nämndmål:
Barnen visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande
KF:s årsmål

Periodicitet

Indikator

Årsmål

Andel barn som visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande

90 %

Halvår

Andel förskollärare som har en förskollärarexamen (årsarbetare)

90 %

Tertial

Andel nöjda vårdnadshavare avseende utveckling och lärande

80 %

Halvår

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla förskolor ska arbeta med pedagogisk dokumentation

2013-01-01

2014-12-31

Barnen i förskolan ska erbjudas god och näringsrik mat. Förskolorna
ska satsa på att servera ekologisk mat.

2013-01-01

2014-12-31

Åtagande:
Barnen visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande.
Förväntat resultat

90 % av barnen visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande.
80 % av föräldrarna/vårdnadshavarna är nöjda med hur förskolan arbetar med barnens utveckling och lärande.
Pedagogernas bedömning "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" 3,7.
Språk & kommunikation: Barnen utvecklar sitt talspråk, kommunicerar, ger uttryck för egna
uppfattningar, visar intresse för bilder, texter och olika medier samt förståelse för symboler.
Matematik: Barnen räknar, lokaliserar, mäter, konstruerar, integrerar matematik i leken och
förklarar.
Naturvetenskap & teknik: Barnen visar intresse för naturens kretslopp, växter och djur. Barnen bygger, konstruerar och experimenterar samt utforskar och urskiljer teknik i vardagen.
Lek: Barnen tillämpar turtagande, söker samförstånd, tillämpar ömsesidighet, fantiserar och
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engagerar sig i leken.
Arbetssätt

Vårt gemensamma grundtema för läsåret är "Språk & litteratur". Temat "Språk & litteratur" är
ämnesintegrerat och återfinns inom alla Läroplanens ämnesområden.Varje basgrupp arbetar
med att fånga upp det som barnen är intresserade av, för att spinna vidare på det och låta det
mynna ut i olika projekt. Motivationskraften är en av människans starkaste drivkrafter, därför
är en viktig uppgift för oss pedagoger att se och förstå vad varje barn befinner sig och vad det
behöver och vill. Varje barn skall känna trivsel och glädje i förskolan vilket gör att de får en
positiv bild av sig själv och sitt lärande. Arbetsglädje är viktigt och vi har inställningen att det
alltid finns något positivt att göra av varje aktivitet och uppgift. Vi ser främst möjligheter och
fokuserar på lösningar i stället för på problem. Alla pedagoger måste träna på att
lyssna,(lyssna färdigt), reflektera för att förstå barnen och deras behov.
Vi ser till att varje barn skall känna sig välkommet på morgonen. Vår miljö skall vara både
utmanande och tillåtande och alla sorters lärstilar skall ges utrymme. Vi erbjuder en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm, barnen ges goda förutsättningar att bygga goda relationer
och känna sig trygga i gruppen. Vi anpassar miljö och aktiviteter så att barnens gemensamma
behov av stöd och stimulans tillgodoses.
Grovmotorik: Med grovmotorik avser vi att gå, springa, dansa, hoppa, klättra och balansera.
För att barnen ska få möjlighet att öva sin grovmotorik, har vi material och aktiviteter anpassade för detta. Varje vecka åker vi ut i naturen (dock ej med de allra yngsta) där barnen tränar
sin grovmotorik på ett naturligt sätt i lekar t.ex. genom att gå i ojämn terräng, klättra, springa
och balansera. De yngsta barnen leker oftast i närområdet, där det skapas möjligheter till motorisk lek. Planerad dans- och rörelselek har alla barn minst en gång varje vecka.
Balans- och gymnastik-bana används inomhus för att på ett lustfyllt sätt träna barnen i motoriska färdigheter av alla slag. Vardagliga och naturliga inslag såsom att gå i trappor, köra
vagn, själv klättra upp på skötbordet m.m. vilket ger självkänsla och kroppskontroll. Vi övar
dagligen också genom cykling, bollek och olika rörelselekar. Vi leker utomhus minst en gång
per dag, för att barnen ska få röra sig "stort", med stora rörelser, spring och hopp samtidigt
som de får dagsljus och syretillförsel. Barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga
och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
Finmotorik: Vi ser till att barnen dagligen får träna sin finmotorik i vardagliga situationer och
på ett så naturligt sätt som möjligt. Lärandet skall vara lustfyllt och lekfullt. Barnens kompetens tas tillvara och de får ansvarsuppgifter såsom att hämta matvagnen, duka, skära frukt,
skrapa rent på tallriken, hälla själv, torka och städa.
Andra exempel på aktiviteter vi gör för att stödja den finmotoriska utvecklingen på ett lekfullt
sätt är: pussla, klippa, fingerleka, klistra, sortera småsaker, leka i sand och med lera, baka och
äta med bestick, använda pärlor att göra halsband och pärlplattor, sy, väva, måla, rita, bygga
och konstruera med klossar, smådockor, djur och kaplastavar, lego, duplo, mecano och annat
material och att få utveckla sin kroppsuppfattning och sina rörelser och utveckla ögahandkoordinationen som är viktig bl.a för att kunna lära sig skriva.
Kognitiv utveckling: Med kognitiv utveckling menar vi barnets förmåga till koncentration,
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perception, tankeutveckling, minne, begreppsuppfattning. Att använda tidigare erfarenheter
till nya aktiviteter och situationer. Vi anstränger oss att förstå varje barns inlärningsstrategier
d.v.s. hur barnet närmar sig en uppgift eller finner problemlösning. Vår uppgift är att använda
den metod som passar barnet bäst samt utveckla och utmana till vidare lärande.
Barnen övar förmåga till koncentration, perception, tankeutveckling, minne, begreppsuppfattning och inlärningsstrategier/problemlösning genom olika aktiviteter. Konstruktions- och
bygglek stimulerar till att lösa problem.
Vi har ofta temaarbeten kring olika ämnen/områden, på olika nivåer för de olika åldersgrupperna. Detta uppmuntrar och tränar till koncentration och minnesförmåga.
Social och emotionell utveckling: Barnen leker och lär tillsammans under stora delar av dagen. Det ställs höga krav på barnen att lära sig lyssna på varandra, föra fram sina tankar och
åsikter, leka i samförstånd genom turtagning och medbestämmande. Fungera enskilt och i
grupp, hantera konflikter och förstå både rättigheter och skyldigheter. Vi har dagligen samlingar där vi lär oss av varandra, där alla får komma till tals och känna gemenskap och betydelse, vi pratar om dagens innehåll eller det tema som råder eller något annat viktigt som
uppstår hos barnen. Livskunskapsstunderna lär barnen att sätta ord på sina känslor, uttrycka
tankar och åsikter och få förståelse för vad man kan göra om man t.ex. känner sig arg eller om
en kompis är ledsen.
För att kunna detta behöver man kunskap om sig själv och om hur man själv fungerar. Den
emotionella förmågan får barnen stöd och hjälp att förstå till exempel genom vårt arbete med
EQ-dockorna. De representerar känslorna glad, ledsen, arg, rädd, sur och lugn. Vi använder
oss av "Livets triangel" där det tydligt framgår att vi människor känner känslor som vi ska
reflektera och tänka kring INNAN vi handlar, gör och säger. Vi har endast 2 regler på våra
förskolor; -Inte förstöra! och Inte störa! (Dessa innefattar nästan allt vi behöver reglera kring).
Vi motverkar traditionella könsmönster och könsroller. Alla barn ska ges samma möjligheter
att utvecklas utan begränsningar. Vi ger barnen anpassade ansvarsuppgifter vilket stärker
självkänslan och ökar oberoendet. Barnen får t.ex. träna sig i att själva klara av sina toalettbestyr, klä på och av sig, hålla ordning på sina saker, hjälpa till och känna sig betydelsefulla och
nödvändiga. Vi anpassar miljö och aktiviteter så att barnens gemensamma behov av stöd och
stimulans tillgodoses. Vi utgår från våra observationer och utvecklingssamtal med vårdnadshavarna för att bättre ordna miljön och aktiviteterna så att de korresponderar med barnens
behov.
Språk och kommunikation:
Med språklig utveckling avser vi barnets förmåga att kommunicera med ord, tal, bild, sång
och musik. Kunskap är det som uppstår när barnet tolkar, bearbetar och bildar sina uppfattningar. För detta krävs fantasi och kreativitet.
Vi leker dagligen med ord, rim och ramsor. Vi berättar och läser sagor varje dag. Vi går till
bibliotek och vi arbetar med flanosagor och bordsteater. Att arbeta med t.ex. målning och lera
stimulerar det verbala språket, befrämjar tankeverksamhet, fantasi, perception och förmågan
att finna nya lösningar.
Vi ger akt på vårt eget språk i vardagen, vi samtalar med barnen vid blöjbyte, av- påklädning
och vid matbordet. Vi vuxna använder ett rikt språk. Pedagogerna finns till hands för att stimulera barnens språkutveckling och t.ex. hjälpa dem att sätta ord på sina tankar och upplevelser, utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord,
berätta, uttrycka tankar, frågor, argumentera och kommunicera med varandra. Vi deltar ofta
Skomakargatan 30
111 29 Stockholm
08-508 12 268

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 18 (33)

aktivt i barnens lekar och i samtalen som uppstår lär vi barnen nya begrepp. Vi har bred
mångfald både bland barn och personal och ser flerspråkigheten som en tillgång och har utarbetat ett för enheten gemensamt interkulturellt förhållningssätt, som stöd i arbetet. Alla barn
ska ha möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och barnens språkutveckling är ett viktigt
område. Vi visar intresse och nyfikenhet för olika kulturer. Barn som har annat modersmål än
svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska
som på sitt modersmål.
Naturvetenskap och teknik: Att vara ute och komma i kontakt med olika element såsom jord,
luft, eld, vatten, sand, stenar och lera ger barnen rika och nödvändiga sinnesupplevelser, vilka
leder till att de blir intresserade, nyfikna och vill utforska och undersöka.
Barnen ska få utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
Inomhus använder vi oss av olika tekniker och byggmaterial. Vi modellerar, målar och ritar.
Det lekmaterial som vi tillhandahåller är främst naturmaterial som tilltalar barnens alla sinnen.
Vi använder oss främst av fantasigivande material som går att omforma och utveckla, vi undviker färdigt material som hämmar barnens initiativkrafter, då det ofta har en begränsning och
en ensidighet. Olika struktur, tyngd och skärpa ger barnen rika sinnesupplevelser. Vi övar
koncentration, uthållighet, initiativförmåga och löser tekniska problem när vi målar, slöjdar
och konstruerar.
På förskolan arbetar vi med olika naturvetenskapliga fenomen såsom att blåsa såpbubblor
eller följa fjärilar (som vi sedan kan släppa fria till exempel i Hagaparken och sjunga "Fjäril
vingad syns på Haga) och vandrande pinnars utveckling. Vi planterar och sår i krukor och
sålådor. Vi odlar i vårt växthus och på Långholmen där vi har en trädgård. Vi åker ut i skogen
och följer barnens intressen, uppmärksammar dem på olika fenomen i naturen och följer årstidsväxlingarna. Barnen lär sig utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med
hjälp av olika tekniker, material och redskap.
Matematik och logik: leker vi bl.a. genom att låta barnen utveckla sin förståelse för rum,
form, läge och riktning och vi lär oss grundläggande fenomen kring hos mängd, antal, ordning
och talbegrepp samt mätning, tid och förändring. Vi leker lekar som stimulerar till tids- och
lägesbegrepp bl.a. Följa John, Kurragömma, Under hökens vingar, Hur mycket är klockan
kära lejon, Kims lek. Vi tillhandahåller material där barnen får ordna, sortera och gruppera
efter form, färg, storlek, skillnader och likheter, helheter och delar. Vi lär barnen räkneramsor,
räknar barn, bestick, glas och tallrikar vid måltiderna. Frukt och kakor räknas noga och delas i
delar så att de räcker till alla, vi pratar om vem som står längst fram? Sist och mitt emellan?
Vi mäter och väger, jämför storlekar och mängd och använder räknebegreppen i vårt dagliga
tal så att de ska vara kända begrepp för barnen. Den pedagogiska miljön och materialet skall
bidra till det matematiska tänkandet och när barnen erfar något matematiskt så påtalar vi tydligt att det är roligt med matematik och att de kan det, detta för att bryta en negativ trend som
säger att matematik är svårt och tråkigt.
Det allra viktigaste under förskoletiden är LEKEN:
Genom lek bearbetar barnen sina upplevelser, prövar sina gränser och förbereder sig inför
livet. Leken är ett rejält arbete! Vi har lekstunder av både fri och styrd karaktär varje dag. Vi
utgår från barnens egna tankar och ideér och är medforskande pedagoger. Vi reflekterar i arbetslaget och dokumenterar det som skapas tillsammans med barnen. Barn är barn och skall så
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få vara. Vi vuxna är förebilder och måste tänka på hur vi är, vad vi gör och vad vi säger. Därför måste vi pedagoger ständigt iaktta och utveckla oss själva. Föräldrarna är en mycket viktig
resurs och vi kommunicerar kontinuerligt med dem för att vi tillsammans ska kunna ge barnen
vad de behöver för att utvecklas som bäst.
Roll- och fantasilekar är viktiga i utvecklingen till social och emotionell färdighet. Här läggs
grunden till det framtida sociala samspelet med andra människor. Barnen lär sig turtagande,
samförstånd, hänsyn och ömsesidighet, utvecklar sin identitet och lär känna trygghet i den.
I organiserade lekar lär sig barnen att följa regler, att uppfatta och utföra muntliga instruktioner och att vara den som står i centrum eller för ögonblicket bredvid.
Våra samlingar är bra, roliga och utmanande ty då lär sig barnen att lyssna på varandra och att
våga prata inför grupp och att vi alla har något att lära av varandra. Temaarbetena lär barnen
att samarbeta och kompromissa och ger en känsla av grupptillhörighet och tillfredsställelse
över att ha skapat något tillsammans och de utvecklar sin lust och förmåga till lek och lärande.
Vi uppmuntrar barnens egna försök till självständigt handlande, så att självständigheten och
tilliten till sin egen förmåga utvecklas. Vi ser till att material och miljö är tillräckligt utmanande för varje barn. Allt finns på barnens höjd så att de själva kan hämta och göra vad de
behöver och vill. Pedagogisk dokumentation och samtal med vårdnadshavarna är viktigt för
att synliggöra barnens lek och lärande.
Resursanvändning

Förskolans främsta resurs är medarbetarna och deras kompetens. För att ta tillvara medarbetarnas kompetens så effektivt som möjligt har medarbetarna bland annat ansvarsområden utifrån kompetens och intresse. Vi ser förskolan som en gemensam arbetsplats och samarbetar
med varandra vilket ger bred kompetensresurs. Vi samverkar med andra förskolor, stadsdelsförvaltningens administration och externa aktörer. Medarbetarna deltar i olika lärgrupper/nätverk både inom förskolan och tillsammans med medarbetare från andra förskolor, vilket bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet.
Barnens kompetenser där barn lär av varandra.
Förskolans lokaler är en viktig resurs. Den pedagogiska miljön förändras hela tiden utifrån
barnens behov och förskolans pedagogiska verksamhet. Genom att se hela förskolan som ett ,
utnyttjas alla ytorna effektivt. Miljön utgår från barnens behov och intressen och är tillgänglig, utmanande och utvecklande. Det finns tillgång till relevant material och förskolan använder återvinningsmaterial och material från naturen.
Informationsteknik (IKT) behöver implementeras i verksamheten då detta underlättar arbetet
med pedagogisk dokumentation, kommunikation och information. Förskolan har en organisationsstruktur med rutiner och riktlinjer på intranätet och sparar gemensamma dokument i kataloger som alla kan ta del av.
Förskolan har en organisation för det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns gemensamma
uppföljningsunderlag som säkerställer en jämn kvalitet och sparar tid genom att arbetssättet
blir tydligt för alla medarbetare.
Exempel på andra resurser förskolan har tillgång till är närmiljön, som används i det pedagogiska arbetet med barnen, stadens kulturutbud och samarbetet med föräldrarna/vårdnadshavarna.
Förskollärarna är ansvariga för planering och genomförande. Både vår inomhus- och utomhus-miljö är stora tillgångar i arbetet med allt lärande, det handlar om att maximalt använda
de resurserna och att ständigt utveckla dem utifrån barnens behov. Montessorimaterialet är en
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viktig resurs i vår enhet och Montessorilärarna lär oss andra materialanvändning och metoder
enligt Maria Montessoris pedagogik. Särskild ansvariga är utsedda (vilka bär en reflexväst
med ordet "välkommen" påskrivet) för att ta emot barn och föräldrar på morgonen, detta för
att ta tillvara tillfället och skapa en goda och fungerande rutin för varje barns ankomst. Barnen
ska uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. Vi själva och barnen skapar stor del av det material vi använder, (leksaker och färdigt material har barnen ofta massor
av hemma så vi erbjuder ett komplement i form av sådant vi gör själva).
Uppföljning

Internrevision, (ett par i en basgrupp observerar en annan basgrupp), externrevision, (kollegor
från annan förskola observerar), barnintervjuer, observationer, utvecklingssamtal är tillsammans goda underlag för att kunna utvärdera och utveckla verksamheten. Vi har loggböcker
där synpunkter, idéer och förslag från stora och små skrivs upp (följs upp varje vecka på tavelmöten), Vi har fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan
Förskolan följer upp målen i olika modeller. För att ta reda på hur väl barnen når målet har
förskolan en modell som heter GUF (Gemensam utveckling av de kommunala förskolorna på
Södermalm). Modellen utgår från ett antal kriterier som relaterar till målen i läroplanen. Som
underlag använder förskolan bland annat observationer, dokumentation, pedagogisk dokumentation och barnintervjuer. GUF genomförs två gånger per år.
Familjernas åsikter följs upp i Stockholms stads årliga förskoleundersökning
Medarbetarna gör också en självvärdering av hur väl förskolan skapar förutsättningar för barnens utveckling och lärande genom Stockholms stads kvalitetsindikator. Självvärderingen
görs minst en gång per år.
Utvärdering löper under hela läsåret med fokus innan sommaren.
Utveckling

Vid analys av utvärderingar (Förskoleundersökningen samt internrevision & GUF) har vi beslutat att särskilt fokusera på Språk & litteraur under kommande år. Detta gör vi bl.a. genom
att nätverksgruppen "Språk och kommunikation" utvecklar våra arbetsplaner parallellt med
Språkotekens utvecklingsarbete, så att vi i hela enheten har samma grund att utgå ifrån.
Forskning visar att språklekar som tränar upp språklig och fonologisk medvetenhet har stor
betydelse för att barn ska komma igång med läs- och skrivinlärning i skolan. Därför utökar vi
lekar med rim, ramsor, att lyssna efter stavelser, identifiera enskilda bokstavsljud och leka
med sammansatta ord. Som handlar om att förstå språkets ljudmässiga uppbyggnad och att
förstå att det är skillnad mellan form och innehåll. Betonas skall att träningen sker på ett
mycket lekfullt sätt genom lustfyllda språklekar. Vi samarbetar med MicroSoft för att med
hjälp av It ytterligare utveckla det interkulturella arbetet på alla våra förskolor. Utvecklingsarbetet med interkulturella lathunden (checklista med sju punkter som alla som arbetar hos oss
har att följa) fortsätter och fördjupas och vi knyter samman lärandet i matematik med det det
interkulturella för att samtidigt utveckla bådadera. Kollegial handledning på de Pedagogiska
forumen utvecklar oss och våra metoder och därför satsar vi extra mycket tid till det komSkomakargatan 30
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mande läsår. Alla anställda i enheten lär sig "tecken som stöd", vid varje Apt lär vi oss minst
10 tecken.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Medarbetarna ska ha kunskap i att tidigt identifiera barn i behov av
särskilt stöd för att ge barnen rätt stöd.

2014-01-01

2014-12-31

Vid behov ska stödenhetens resurser för barn i behov av särskilt
stöd användas.

2014-01-01

2014-12-31

Nämndmål:
Barnen är delaktiga och har inflytande
KF:s årsmål

Periodicitet

Indikator

Årsmål

Andel barn som är delaktiga och har inflytande

82 %

Halvår

Andel vårdnadshavare som är nöjda med barnens inflytande och
delaktighet

83 %

Halvår

Åtagande:
Barnen är delaktiga och har inflytande.
Förväntat resultat

82 % av barnen är delaktiga och har inflytande.
83 % av föräldrarna är nöjda med hur barnen har inflytande och är delaktiga.
Barnen gör aktiva val av material och aktivitet. Visar ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö. Barnen är aktiva i dialog i grupp och uttrycker sina synpunkter, påverkar innehållet och deltar i utvärdering av verksamheten.
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Arbetssätt

Varje barn ska kunna påverka sin situation genom att göra egna val av aktivitet och lek, detta
görs bl.a. genom att varje barns och vuxens åsikter, tankar, önskemål och synpunkter bemöts
med respekt och dokumenteras i loggbok och en gång per vecka (vid tavelmötet) tas alla inkomna synpunkter, åsikter och idéer upp. Viktigt är att barnen får återkoppling så att det lär
sig att det lönar sig att vara delaktig och att allas tankar och åsikter är viktiga.
Varje människas kulturella och sociala bakgrund liksom personlighet ser vi som en tillgång i
förskolans arbete, detta synliggörs då vi visar äkta intresse och nyfikenhet för olikheter, alla
ska känna sig delaktiga. Genom att vi har rik mångfald bland vår personal lär sig också barnen
att vi kan vara olika men ändå arbeta gemensamt mot samma mål. Värdefrågor som dessa
samtalar vi ofta om med barnen spontant, på förkommen anledning och på livskunskapssamlingar och vi personal på våra möten och arbetsplatsträffar. Vi upprättar varje år våra planer
mot diskriminering och kränkande behandling.
Vi talar aldrig över huvudet på barnen, använder inte heller ironi i kontakt och samtal med
barnen och vi vuxna har ett respektfullt sätt gentemot varandra, ty barnen lär av oss vuxna.
Respekterar vi varandra så lär barnen också att göra det. Vi visar att det är tillåtet att vara
glad, ledsen, rädd, sorgsen o.s.v. Alla känslor är tillåtna, det är endast hur och vad vi kan göra
med känslorna vi ska lära barnen, t.ex. att inte skada någon annan är en grundregel som alltid
gäller. Vidare är våra regler att aldrig störa eller förstöra.
All personal är väl medveten om att våra egna roller avspeglas i barnen och vi strävar ständigt
mot ett icke stereotypt arbetssätt. (Alla som arbetar hos oss följer genuslathunden, policyn för
ett helt livsutrymme och den interkulturella språklathunden).
Tillsammans med barnen skapar vi miljöer, både inom- och utomhus som är utmanande samt
tillhandahåller allt material på sådan höjd att barnen själva kan välja vilket material de vill
använda. Personalen är lyhörd för barnens tankar och synpunkter. Man kan leka i mindre
grupper, välja lekar och aktiviteter som finns i hela huset. Vi ser till att det varje dag finns
möjlighet för varje barn att själv välja fri lek eller aktivitet så att deras initiativkraft stärks.
Personalens förhållningssätt är viktigt för att barnen ska få ett reellt inflytande över sin vardag. Barnen möts av tydliga vuxna som visar att de hör, ser, och är intresserade.
Vuxna är mentalt närvarande för att uppmuntra barn till att göra egna val, göra sin röst hörd
och lära sig att lyssna på varandra.
Barnen får möjlighet att vara kreativa och uppfinningsrika i sin lek och det förutsätter vuxna
som kan vara tillåtande och hellre säga ja än nej. Vuxna som aktivt deltar i leken eller följer
den, kan skapa goda förutsättningar till att barn görs delaktiga och får inflytande.
Alla förslag, synpunkter och idéer diarieförs i loggböcker, följs upp (på tavelmötena) och åtgärdas inom en vecka. Vi verkar aktiva för att alla barn, oavsett kön får lika stort inflytande
och utrymme i verksamheten. Bl.a. genom ämnet "Livskunskap" får barnen lära sig delaktighet och ansvar och rättigheter och skyldigheter som råder i ett demokratiskt samhälle. Vi ger
barnen "öppna frågor" och frågeställningar utan facit, då lär de sig att det kan finnas flera
"rätta" svar.
Vårt arbete med pedagogisk dokumentation är också ett sätt att ge barnen inflytande genom
att vi ser och förstår barnens olika behov och intressen. Vi skapar förutsättnngar som passar
för barnen genom att vi vet mer om varje barn och därigenom utvecklar verksamheten. Av
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största vikt är att vi kommunicerar med vårdnadshavarna om inflytande och delaktighet för
barnen.
Resursanvändning

Använda barnens initiativ som kompetens och att vi vuxna är öppna för detta. Barnens miljöer
planeras så att barnen inspireras och utmanas till att ta egna initiativ. Roll-och fantasilek liksom skapande kräver inte dyra inköp men väl kreativt sinne och fantasiförmåga hos oss
vuxna. Vi använder all personal, vår tid och alla lokalytor för att nyttja all möjlig kompetens
och till fullo. Tavelmöten är ett utmärkt forum att framföra barnens önskemål och åsikter på.
Där tar vi varje vecka upp åsikter, önskemål och tankar som barnen givit uttryck för veckan
innan, viktigt är att alltid ge barnen återkopplingen från tavelmötena. Samlingen ska vara ett
åsiktsforum där det är OK att tycka olika. Vi gör barnen till huvudaktörer i samlingen och vår
roll blir mer regissörens/rekvisitörens.
IKT är ett bra hjälpmedel. Olikheter såsom till exempel olika kön, ålder, härkomst är en viktig
resurs för utveckling och dynamik.
Uppföljning

Varje termin sammanfattar vi all form av uppföljning/resultat och gör en utvärdering och analys som leder till ny utvecklingsplan. (Barnintervjuer. Observationer. Utvecklingssamtal. Pedagogisk dokumentation/Reflektioner. Självvärdering.
Förskolan följer upp målen i olika modeller. För att ta reda på hur väl barnen når målet har
förskolan en modell som heter GUF (Gemensam utveckling av de kommunala förskolorna på
Södermalm). Modellen utgår från ett antal kriterier som relaterar till målen i läroplanen. Som
underlag använder förskolan bland annat observationer, dokumentation, pedagogisk dokumentation och barnintervjuer. GUF genomförs två gånger per år.
Föräldrarnas åsikter följs upp i Stockholms stads årliga förskoleundersökning
Utvärdering löper under hela läsåret med fokus innan sommaren.
Utveckling

Vi ska ytterligare betona "ett hus-tanken" (där hela förskolan ses som EN helhet, där barnen
har större möjligheter att själva välja plats att vara på och aktivitet att göra) då ökar barnens
möjligheter till egna val. Vi ser barnens initiativ som kompetens och vi vuxna ska bli bättre på
återkoppling till barnen.
Nämndmål:
Barnen är förberedda inför sin övergång till förskoleklass
KF:s årsmål

Periodicitet

Indikator

Årsmål

Andel av barnen som börjar i förskoleklass och som är förberedda
inför övergången.

86 %

Halvår

Andel vårdnadshavare som tycker att deras barn är förberett inför
övergången till förskoleklass

97 %

Halvår
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Åtagande:
Barnen är förberedda inför sin övergång till förskoleklass
Förväntat resultat

97 % av föräldrarna anser att deras barn är är förberett inför övergången till förskoleklass.
86 % av barnen är förberedda inför övergången till förskoleklass.
Arbetssätt

I årsplanen ingår besök i varandras verksamheter, lärarmöten och gemensamma aktiviteter för
barnen. Utsedd förskollärare vid varje förskola ansvarar för kontakten med skolan och planerar tillsammans. Detta gör att skola och förskola får kontakt och kan föra en kontinuerlig dialog omkring pedagogiska frågeställningar, vilket gör att barnen i sin tur får en smidigare
(mindre dramatisk) övergång. Förskolechefen har särskilt ansvar för kontakt med några skolor
i stadsdelen och ansvarar för att bjuda in dem till samverkansmöte. Skolutvecklingsgrupperna
träffas minst två gånger per termin. Skolträffar genomförs där det samtalas om gemensamma
skolutvecklingsfrågor som t.ex. lärande, inkludering, likabehandling, metoder, mål och arbetssätt, vilket leder till att vi bättre kan följa läroplanernas intentioner att alla skolformer ska
vila på en gemensam grundsyn. Förskolans och skolans personal samverkar kring övergången
genom att besöka varandras verksamheter och träffa barnen. Genomföra lek och samtal så att
en positiv förväntan och bild av skolan skapas hos barnen.
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Vårdnadshavare och personal på förskolan har ett avslutande samtal innan barnet slutar förskolan. Väsentligt är att vi under hela sista året på förskolan har samtal och möten med vårdnadshavarna omkring vad barnen behöver inför skolstart.
Vi använder Stockholms stads riktlinjer för övergång till förskoleklassen.
Resursanvändning

En lärare på varje förskola har huvudansvaret och är kontaktperson för samverkan med skolan. Att ha en huvudansvarig för samverkan vid varje förskola gör att vi får samlad kompetens
och erfarenhet som når alla. Vi samverkar också t.ex. kring våra lokaler och genom sagoläsning, (skolbarn erbjuds att komma till förskolan och läsa för barnen, gärna på annat språk än
svenska för de barn som har annat modersmål). Stockholms stads riktlinjer. IKT.
Uppföljning

Utvärdering i förskola-skolagrupperna. Utvärdering tillsammans med vårdnadshavarna vid
utvecklings- samt avslutssamtal. Utvärdering i Skolutvecklingsgruppen. Självvärdering. Fokusgrupp för 5-åringar med intervjufrågor inom stadsdelen.
Vårdnadshavarna tillfrågas om deras uppfattning om hur vi samarbetar i övergången till förskoleklassen genom samtal. Alla vårdnadshavare tillfrågas i det enskilda samtalet om deras
uppfattning kring barnets övergång till förskoleklassen.
Förskolan följer upp målen i olika modeller. För att ta reda på hur väl barnen når målet har
förskolan en modell som heter GUF (Gemensam utveckling av de kommunala förskolorna på
Södermalm). Modellen utgår från ett antal kriterier som relaterar till målen i läroplanen. Som
underlag använder förskolan bland annat observationer, dokumentation, pedagogisk dokumentation och barnintervjuer. GUF genomförs två gånger per år.
Utvärdering löper under hela läsåret med fokus innan sommaren.
Utveckling

Vi vill utöka samverkan med skolorna och har föreslagit för dem att de kan få ta del av vårt
arbete med livskunskap och genus som vi arbetat med under flera år, vi vill gärna att fler
skolbarn kommer till oss och läser för de mindre, (gärna flerspråkiga). Vi kommer utveckla
vårt samarbete och kontakterna med ansvariga i förskoleklassen för att möjliggöra fler besök i
skolan under året.
Nätverksarbetet inom stadsdelen utvecklas och förbättras för att skapa goda övergångar för
alla.
Nämndmål:
Vårdnadshavare och förskola samverkar för barnets bästa
KF:s årsmål

Periodicitet

Indikator

Årsmål

Andel barn som förskolan bedömer att de samverkar med hemmet
för barnets bästa.

97 %

Halvår

Andel vårdnadshavare som anser att hem och förskola samverkar
för barnets bästa

84 %

Halvår

Skomakargatan 30
111 29 Stockholm
08-508 12 268

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 26 (33)

Åtagande:
Vårdnadshavare och förskola samverkar för barnens bästa.
Förväntat resultat

84 % av vårdnadshavarna anser att förskola och hem samverkar för barnen bästa.
97 % andel barn som förskolan bedömer att de samverkar med hemmet förbarnets bästa.
Förskolan har professionella relationer med föräldrarna och en tydlig dialog kring barnet. Föräldrarna/vårdnadshavarna ska ha getts möjlighet att vara med och påverka verksamheten och
utvecklingssamtal genomförs minst en gång per år.
Arbetssätt

Förskolorna har familje-visningar varje månad för köande vårdnadshavare och "Öppet hus" en
gång per termin. Efter inskolning på förskolan har vi inskolningssamtal där den ansvarige
pedagogen frågar efter vårdnadshavarnas synpunkter och behov samt går igenom verksamhetens mål, arbetssätt, dagliga rutiner, regler och traditioner.
Vårdnadshavarna har huvudansvaret för sina barns fostran och utveckling och förskolan ska
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska
kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära
och förtroendefullt samarbete med hemmen. Daglig kommunikation är en förutsättning. Vid
behov bokas ett möte för samtal (vårdnadshavare och pedagog) för att skapa bästa förutsättningar för barnen.
Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är en förutsättning för vårdnadshavarnas
möjligheter till inflytande. Alla nya vårdnadshavare får vårt aktuella informationsblad, "Välkommen till".
Förskolans Läroplan, Stockholms förskoleprogram, vår verksamhetsplan och kvalitetsarbete
finns tillgänglig i varje basgrupp och på vår hemsida. Varje basgrupp skriver ett månadsbrev
som läggs ut på intranätet och förskolechefen skriver brev till alla vårdnadshavare med information om förskolans verksamhet, nyheter och aktuella spörsmål, ett par gånger per år.
Vi har föräldramöte minst en gång per termin och
föräldraråd på varje förskola vid behov och minst en gång per termin. Föräldrarådet består av
vårdnadshavare, pedagoger och förskolechef. Ett viktigt forum för delaktighet. Här diskuteras
angelägna frågor som berör förskolans organisation, ekonomi och utvecklingsarbete. Det
finns en kärngrupp "föräldraråd" med representanter från varje basgrupp, vilka upprättar en epostlista för att snabbt och lätt kunna nå varandra. Vårdnadshavare deltar då de vill och kan,
vi har öppna möten d.v.s. att alla är välkomna att delta om än bara tillfälligt. Föräldrarådet är
rådgivande, inget beslutande organ och ger vårdnadshavare och personal tillfälle att mötas
kring frågor som förskolans mål och arbetssätt, hur vi uppfyller och utvecklar dessa tillsammans. Den dagliga kontakten vid ankomst och hemgång är inte att förringa, viktigt att vi alltid
tar oss lite tid att kommunicera hur dagen varit och beskriver vad vi gör. Varje år upprättas
ånyo våra planer mot diskriminering och annan kränkande behandling och i detta arbete är
vårdnadshavarna en mycket viktig del.
Resursanvändning

Hemsidesansvarig på varje förskola ansvarar för hemsidan/Intranätet som är en viktig resurs.
Föräldrarna/vårdnadshavarna är en av de viktigaste resurser vi har, vi vill därför utveckla
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samverkan ytterligare och fortsätter söka nya och bättre former för detta. IT, vår tid och all
personal är väsentliga resurser.
Uppföljning

När vårdnadshavare kommer med synpunkter skrivs de in i Loggboken och tas upp på tavelmöte (Vid tavelmötena varje vecka tas det upp förslag, synpunkter och klagomål från såväl
barn som vuxna). Vårdnadshsavarna kan också använda sig av "Tyck till" (stadsdelsförvaltningens blankett för synpunkter finns på Stadens hemsida) och utvecklingssamtalen är ett bra
tillfälle att ta upp synpunkter på. Vårdnadshavarna är delaktiga i utvärderingen av verksamheten (detta görs såväl på utvecklingssamtalen och föräldraråden) och vi beaktar deras synpunkter vid vår planering och vårt genomförande av verksamheten. Vårdnadshavarnas åsikter
följs upp i Stockholms stads årliga förskoleundersökning
Medarbetarnas egenbedömning görs i Guf, genom några kriterier.
Utvärdering löper under hela läsåret med fokus innan sommaren.
Utveckling

Olika It-projekt pågår inom vår enhet och gör att vi kommer att bli bättre på data och den teknik som finns till hjälp för att nå ut med information m.m. till alla våra föräldrar. Våra hemsidor och intranäten utvecklas hela tiden och ska fortsätta göra det även 2014. Processkartläggning hjälper oss att överblicka och förbättra informationsflödet till föräldrarna/vårdnadshavarna. Kartläggningen hjälper oss att tydligare se, förstå och beskriva våra processer, för att skapa likvärdiga former för samverkan och för att kunna identifiera utmaningar
kring utveckling och förbättring. Föräldrarna/vårdnadshavarna är en av de viktigaste resurser
vi har för arbetet med barnen, vi vill därför utveckla samverkan ytterligare och söker fler former för detta.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Aktivt Medskapandeindex

81

80

År

Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare

80 %

80 %

År

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.

94 %

92 %

År

Sjukfrånvaro

4,4 %

4,4 %

Tertial

Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Medarbetares känsla av motivation (Motivationsindex)

82

År

Medarbetares upplevelse av chefens ledarskap (Ledarskapsindex)

79

År

Nämndmål:
Ledarskapet är tydligt, aktivt och kommunikativt
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Indikator

Årsmål

Medarbetares upplevelse av styrning av verksamheten (Styrningsindex)

84

KF:s årsmål

Periodicitet
År

Åtagande:
Ledarskapet är tydligt, aktivt och kommunikativt.
Förväntat resultat

Index för Medarbetares känsla av motivation är 82.
Index för Medarbetares upplevelse av chefens ledarskap är 79. Medarbetares upplevelse av
styrning av verksamheten är 83.
Arbetssätt

Förskolechefen har ansvar för att uppnå förväntade mål inom sin verksamhet. För att göra det
behöver chefen som ledare tydligt förmedla verksamhetens uppdrag och mål, skapa tydliga
förväntningar samt ge återkoppling på medarbetares arbetsinsatser. Chefen behöver vara närvarande, lyssnande, visa tillit till medarbetare och ge förutsättningar för delaktighet. Ledarskapet ska leda till helhetssyn, initiativkraft och att allas kompetens tas tillvara.
Under 2014 ska chefen:
• förmedla verksamhetens uppdrag och mål så att medarbetare känner att de bidrar till att nå
stadens övergripande vision och mål,
• ge medarbetare återkoppling på deras prestation – både det som fungerar bra och det som
kan förbättras genom samtal,
• använda effektiva mötesmetoder som bygger på dialog och som skapar öppenhet och delaktighet och
• stimulera till samarbete och utbyte av erfarenheter, såväl på arbetsplatsen som med andra
verksamheter.
Utvecklingssamtalen mellan chef och anställd ligger till grund för att ta reda på var och ens
kompetens och intresseområde, varje anställd har en individuell kompetensutvecklingsplan
som revideras 1 ggr/år. Utvecklingssamtalen är en viktig form för samtal om den gemensamma bilden av uppdraget och förmågan att kunna verkställa den. Dessa måste utvecklas
under kommande läsår då värderesultatet 2013 var för låga. Medarbetare och chef analyserar
resultaten tillsammans och skriver en handlingsplan för 2014.
På Apt pratar vi gemensamt om vilka utvecklingsområden det finns för att kunna fullfölja
uppdrag och mål för verksamheten. God arbetsmiljö, samverkan och förnyelse är några av
våra ledord. Alla medarbetare tar del av verksamhetsplanen för Maria Gamla stans förskoleenhet.
Medarbetare i de olika nätverksgrupperna formulerar en gemensam arbetsplan för respektive
ämnesområde som vi andra sedan har att följa, där uppdraget tydligt framgår.
Medarbetare är aktiva på möten genom att vara engagerade och följa de gemensamma beslut
som fattas. Apt- och Tavelmöten är av operativ karaktär, det vill säga med fast dagordning,
genomgång av ekonomi, personalfrågor och övriga frågor. Reflektion om pedagogiska frågor,
diskussioner om arbetsätt, kollegial handledning och utvecklingsarbete sker främst i de strategiska mötena som till exempel är personalkonferens, onsdagsreflektionen, nätverksgruppsmöSkomakargatan 30
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ten och pedagogiskt forum.
Genom studiebesök och fortbildning för alla kan idéer för gemensam förändring och utveckling födas.
Personalrotation och arbetsbyten gör att vi lär av varandra.
På varje förskola finns också en eller flera medarbetare som har delegation för vissa arbetsuppgifter som samordning, vikarieanskaffning, information, beställningar, personalrapportering, fakturering och IT-kommunikation, vilket ger ansvar och utvecklar kompetensen.
Resursanvändning

Att ha medarbetare som trivs är den bästa investering en organisation kan ha, ger både humanitära och ekonomiska vinster. Stor mångfald i personalgruppen gör att vi kan fördela ansvar
och befogenheter utifrån många olika kompetenser. Alla ska vara och verka där de behövs
som mest, vi fördelar arbetsuppgifterna mellan oss på klokt vis. It är en viktig resurs och alla
våra gemensamma dokument, policys och handlingsplaner finns tillgängliga för var och en.
Lärarna har en särskilt viktig roll utöver den i basgruppen, då de är ansvariga för basgruppens
övergripande verksamhet i enlighet med läroplan och skollag. Viktig resurs är våra möten, där
vi gemensamt samtalar och reflekterar kring arbetet. Arbetsrum och konferenslokal är nödvändiga resurser, för att vi ska kunna mötas, följa upp, utvärdera, dokumentera och utveckla
vår verksamhet. Administrativ personal på varje adress är en mycket viktig resurs, som stödjer
oss i arbetet kring IT, lönehantering, fakturor, inköp och fastighetsfrågor. Samordnare finns
utsedd på varje förskola som ansvarar för schemaläggning, vikariesamordning samt tät kontakt med förskolechef.
Uppföljning

Sker via medarbetarenkäten 2014 och i medarbetarsamtalen.
Utveckling

Leanarbetet skapar en kultur, ett förhållningssätt som främjar medarbetarskapet. Ständig förbättring är vårt motto och alla förslag, synpunkter, åsikter och idéer tas tillvara. Vi ska förvalta och utveckla detta under 2014.
Hur vi arbetar mot Vision 2030 konkretiseras ytterligare under 2014. Jag som chef ska bli
bättre på att följa upp att det vi bestämt blivit gjort och se till att resultatkraven är tydliga för
alla. Kommunikation på alla områden är vårt stora utvecklingsområde 2014.
Nämndmål:
Medarbetarskapet är aktivt, ansvarstagande och utvecklingsinriktad
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomföra fysisk skyddsrond

2014-01-01

2014-05-31

Med utgångspunkt från medarbetarenkäten tar chef tillsammans
med medarbetare fram en handlingsplan

2014-01-01

2014-03-03
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Åtagande:
Medarbetarskapet är aktivt, ansvarstagande och utvecklingsinriktad
Förväntat resultat

Frisknärvaron ska öka och ligga på 95 %.
AMI ska uppgå till 80. Medelvärdet för svar på medarbetarenkätens fråga "Jag har tid till
återhämtning i arbetet genom att ta pauser och anpassa mitt arbete" skall förbättras till 6.0.
Medelvärdet ska öka till 6,3 för svar på medarbetarenkätens fråga "Jag har tillräckligt med tid
att hinna med mina arbetsuppgifter"
Arbetssätt

Tavelmöte varje vecka på varje förskola är ett viktigt möte för att snabbt fånga upp och åtgärda arbetsmiljöfrågor, informera om vikarier, arbetsfördelning, lyfta styrkor, följa förbättringsarbetet och ge och få information. Kommunikation är grunden till goda relationer och
tillit till varandra. Vi alla behöver verkligen LYSSNA på varandra, visa äkta respekt, ödmjukhet, öppenhet och använda tid till reflektion och eftertanke. LSG (Lokal SamverkansGrupp) samverkan mellan olika parter i frågor om arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och
kompetensutveckling.
Dialogvertyget "FAS arbetsliv" (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan), finns som stöd och metod för att öka samverkan, utveckla och skapa en god och hälsosam arbetsmiljö, arbetet med
detta behöver intensifieras under 2014. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ligger till grund
för utvecklingen för att förbättra arbetsförhållandena och göra riskbedömningar. Kollegial
handledning (där vi i grupp lyfter en fråga, situation eller dilemma som var och en får ge sitt
perspektiv på) är en bra metod som vi ofta använder.
Vi använder oss av handledare, psykolog och talpedagog från stödenheten vid behov för att
bättre kunna stödja barn i behov av särskilt stöd. Ibland anställer vi extra personalförstärkning
som då ingår i den ordinarie verksamheten för att under en period ge extra stöd.
Vi har ingen övertid eller ob-tid tack vare god planering och bra schemaläggning där vi planerar in arbetsuppgifterna under dagtid. Schemalagd tid för PUT, (pedagogisk utvecklingstid)
och för reflektion (varje onsdag), planering och utvärdering är en också viktig förutsättning.
Detta ökar också samarbetet mellan de olika arbetsgrupperna och skapar förutsättningar för
gemensamt ansvarstagande.
Vi uppmuntrar till aktiviteter och för dialoger som leder till bättre arbetsförhållanden och ett
mer hållbart arbetsliv. Utvecklingssamtalen ligger till grund för att ta reda på var och ens
kompetens, behov och intresseområde, varje anställd har en individuell kompetensutvecklingsplan som revideras en ggr/år.
Idéer, kompetens och intressen hos de anställda tas tillvara t.ex. genom att vi först gemensamt
diskuterar idéer och förslag och därefter tar beslut. Inställningen att alla förslag beaktas råder
vid våra sammankomster och vi ser mångfald (ursprung, kön och ålder) som en stor tillgång,
där vi vet att vi kompletterar varandra och därmed når bättre resultat.
Vi följer också stadens rehabiliteringsprogram för att på ett bra sätt ta tillvara varje medarbetare och vara uppmärksam på tidiga signaler på ohälsa. Varje personalärende är unikt och vi
behandlar det utifrån de behov som finns. Därför finner vi ofta "skräddarsydda" lösningar, så
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att det passar och gynnar den enskilda och verksamheten.
Medverka till att varje medarbetare är delaktig och har inflytande över sitt arbete. God arbetsmiljö, samverkan & förnyelse är viktiga förutsättningar för en god arbetsplats.
Jämställdhet och mångfald är en stående punkt på APT-mötena.
Att återkommande se över arbetsrutiner för att bättre kunna prioritera arbetets upplägg.
Kunskapsutbyte genom olika typer av nätverk.
Erbjuda medarbetarna arbetskläder.
Minst en gång varje år resa bort i samband med utbildningsdagar eller vid något annat tillfälle
göra något annat kulturellt och roligt tillsammans. Ansvarig för personalstimulerande aktiviteter finns på varje adress.
Regelbundna skyddsronder för en god fysisk miljö samt ett systematiskt arbetsmiljöarbete
över året.
Arbetsrum för dokumentation och administration och personalrum för vila och avkoppling
finns på varje adress. Nätverksgrupp för kost och hälsa bevakar och utbildar sig i frågor som
påverkar arbetsförhållanden.
Resursanvändning

Våra mötesformer. Förskolans främsta resurs är medarbetarna och deras kompetens. Ordning
och reda spar resurser. Systematisering och standardisering hjälper oss att ha ordning på dokument av alla slag. Vi lär av varandra, bl.a. genom nätverkande, studiebesök i varandras
verksamheter. De fackliga ombuden deltar aktivt i det systematiska arbetsmiljöarbetet och
påtalar utvecklingsbehov och föreslår åtgärder för förbättring/Lsg.
Använder den mångfald av kompetenser vi har så att det kommer verksamheten men också
den enskilde till godo. Mångfald är en styrka för oss. Därför accepterar vi i vår enhet inte den
människosyn som medför diskriminering och medveten kränkning av medarbetare eller medborgare i. Bristen på förskollärare gör att vi satsar på att vidareutbilda barnskötare till förskollärare samt att vidareutbilda outbildade till barnskötare. Dessa utbildningar sker ofta parallellt
med arbete på deltid vilket ger verksamheten nära relation med utbildningsväsendet. God
schemaläggning är en viktig resurs, en samordnare på varje adress är schemaansvarig.
Lokalerna är väsentliga, bra vilorum och arbetsrum för personal är nödvändiga. Stockholms
stads förmånliga erbjudanden gällande friskvård och hälsa. Företagshälsovården. Kompetensutveckling.
Uppföljning

Statistik sjukfrånvaro, Frisknärvarouppföljning som ska ligga på 95 % (sjuk
5 %). Skyddsronder. APT har på dagordningen "Arbetsmiljö, psykosocial och fysisk" varje
månad. Medarbetarenkäten. Utvecklingssamtalen. Månatlig Lsg där vi följer upp tidigare
lagda frågor och förslag.
Utveckling

"Arbetsbelastningen" är det som enligt medarbetarenkäten behöver förbättras samt medarbetarsamtalen som behöver bli mer "meningsfulla". Arbetskläder förnyas kontinuerligt, 2014
får personal vinterjackor och t-shirts. Reflektionstiden specificeras ytterligare genom schemaläggning av pedagogisk utvecklingstid PUT. Att följa upp arbetsmiljöfrågor i medarbetarenkäten vid LSG (Lokal samverkansgrupp) och vid Apt (arbetsplatsträff), vid utvecklingssamSkomakargatan 30
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tal och genom skyddsronder. Bullersaneringen pågår och fortsätter på alla våra förskolor. Ergonom besöker alla våra förskolor under året för att hjälpa oss att utveckla tekniker och förbättra arbetsmoment.
Arbeta med bättre systematik i LSG/lokala samverkansgruppen och sedan föra frågorna vidare till månatliga apt.
Vi följer upp sjukdomsstatistiken varje månadsslut och agerar i tid, t.ex. genom att erbjuda
adekvat åtgärd för återgång i arbete del- eller heltid. Söker medel för Euprojekt tillsammans
med Reggio Emilia institutet i Italien, Turkiet, Tyskland och Spanien med fokus på genus och
jämställdhet som beräknas pågå i två år.
Under året kommer all personal -som inte redan gått utbildningen- inom enheten att utbildas i
första hjälpen för psykisk hälsa, som handlar om hur man t.ex. bemöter och hanterar nedstämdhet, depression, ångest och trötthet. Under 2014 ska vi fortsätta att gemensamt finna
goda former för återhämtning som en del i att må bättre och vara mindre sjuk. Arbetsbelastningen ska få bättre värden och medarbetarsamtalen ska bli mer meningsfulla. Återhämtning,
raster för vila ska också vara en naturlig del i arbetsdagen.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
Resursanvändning
Budget 2014
Nämndmål:
Det ekonomiska resultatet är positivt
Åtagande:
Det ekonomiska resultatet är positivt.
Förväntat resultat

Vi förväntar oss ett ekonomiskt resultat som är positivt.
Arbetssätt

Enhetschefen har ansvar för att tilldelade medel används på ett bra sätt genom god planering.
Resultatenhetens ekonomiska förutsättningar planeras och diskuteras i samverkansgruppen.
Den enskilda förskolans ekonomi är en punkt på APT-träffarna.
Samverka vid sjukdom och anpassa schemaläggning för att minska användandet av vikarier.
Varje inköp av vara eller tjänst föregås av genomgång av tre aspekter: 1) Ekonomi 2) Miljöhänsyn 3) Jämställdhet.
Vi ser hela förskoleenheten som en helhet där vi delar på vikarier, gör gemensamma inköp,
kompetensutvecklar varandra i hela enheten. Vi tar nästan aldrig in vikarier utifrån, vilket
verksamheten tjänar på, både kvalitetsmässigt och ekonomiskt.
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Resursanvändning

ALLA medarbetare är delaktiga och medansvariga för budgethållningen. Gemensamt tar vi
ansvar för budget och vidtar åtgärder när vi ser att det behövs medan chefen är huvudansvarig
och arbetar månatligen med budgetprognos.
Ekonomiavdelningen och It är viktiga resurser.
Administrativ personal stödjer prognosarbetet med statistik och rapporter av olika slag, kontrollerar och godkänner fakturor, läser av barnantal med mera.
Uppföljning

Månatlig uppföljning av budget i förhållande till prognos. T1 och T2 är viktiga för att kunna
följa upp och göra löpande analyser. Lean-tavlan fungerar som visualisering av budget och är
ett bra underlag för uppföljning. Där kan vi följa inskrivningsläget av barn, sjukfrånvaronivå
samt andra budgetfrågor. Kontofördelningens uppföljning är viktig för att kunna följa elförbrukning, ekologiska livsmedel, fastighetskostnader m.m.
Utveckling

På Leantavlan följer vi upp budgetläget kontinuerligt och ska göra det extra noggrant detta år
eftersom vi har ett underskott från 2013 att balansera. Analys görs månadsvis vid styrgruppens möten. Vi har beslutat att minska kostnaderna för "förbrukningsvaror" för att spara
pengar till annat men också för att använda oss av det material vi redan har och sådant som
andra kallar för skräp, vilket vi kan använda till skapande verksamheter och teknik och annat.

Övriga frågor
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