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Sammanfattande analys
Analys för enheten har tagits fram med stöd av förskoleundersökning, medarbetarenkät,
webbaserad självskattning WKI, förskolornas uppföljning och analys av enhetsmål i
reflektionsverktyg, statistik från förvaltning och ledningens egna observationer. Alla i
ledingen har deltagit i analysarbetet och även suttit med i arbetsgrupperna då man arbetat med
självskattningen av läroplansmålen, WKI. Det har varit värdefullt. På så sätt har ledningen fått
insyn i det pedagogiska arbetet med de styrkor och utvecklingsområden som finns.
På förskolenivå har respektive arbetslag följt upp och analyserat enhetsmålen genom
dokumentation och reflektionsverktyg, genom veckobrev till vårdnadshavare, WKI samt
resultat från förskoleundersökning. Arbetslagens resultat har sammanställts av ansvarig
förskollärare på respektive förskola.
Vi har arbetat målmedvetet och lyckosamt för att alla våra förskolor ska bilda en enhet då vi
fick två nya förskolor till enheten i slutet av förra året. Det har vi lyckats bra med. Flera av
förskolorna har haft goda resultat och är väl fungerande förskolor där pedagogerna har hög
kompetens och pedagogisk skicklighet. Då enheten arbetar för öppenhet och kollegialt lärande
kan vi se att gemensamma mötesforum, fortbildningar och studiebesök bidragit till samarbete
och utbyte.
Enheten har en tydlig organisation med förankrad fördelning av arbetsområden mellan
förskolechef och biträdande, specialpedagog och pedagogisk utvecklingsledare. På varje
förskola finns arbetsplatsledare och på varje avdelning en arbetslagsledare. Enhetens
administrativa assistent har sin uppdragsbeskrivning och fyller en viktig funktion för
övergripande administration i enheten.
Implementering av den reviderade läroplanen som gäller från 1 juli 2019 har lyfts på
gemensamma arbetsplatsträffar. Fortsatt arbete med nya läroplanen kommer att ligga under
2019.
Förskolechef har genomfört medarbetarsamtal, målsamtal, lönesamtal och uppföljningssamtal
där utvecklingsområden och framtidsplanering för varje medarbetare har lyfts fram och
dokumenterats. Höstens medarbetarsamtal har delats mellan förskolechef och biträdande
förskolechef som haft samtalen på fyra förskolor vardera.
Sjukfrånvaron har höjts något då några medarbetare haft långvariga medicinska och
psykologiska besvär. Analysen är att det inte direkt har varit kopplat till arbetet utan är mera
komplext för varje individ. Ett målmedvetet arbete har pågått med de sjukskrivna för att
återgång till arbetet ska ske.
Förskollärarandelen ligger på 37 % och behöver öka för att nå stadens mål. Det systematiska
kvalitetsarbetet har utvecklats genom att förskollärarna fått tydligt ansvar att leda arbetet med
varje förskolas verksamhetsplan, tertialer och verksamhetsberättelse. Vi har samlat alla
förskollärare i lärarforum och till föreläsningar och möten riktade till den gruppen. Alla
stadsdelens förskollärare har haft forum för gemensamma dialoger tillsammans med
verksamhetschef.
Förskoleundersökning
Förskolorna hade generellt sett goda resultat i årets förskoleundersökning. I KF- indikatorns
sammanfattande omdöme nådde vi 90% jämfört med stadens 85%. Det finns dock skillnader
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mellan förskolorna som kräver enskilda handlingsplaner och kvalitetshöjande insatser.
Spannet ligger mellan 42% på Lindhagen mot 100% på Vängåvan. Däremellan Purpurn
81 %,Taffelberget 83%, Vita Villan 91%, Galaxen 94%, Konradsberg 95% och Luxviken
97%. Förskolorna Lindhagen och Purpurn som blev en del av området 2018 och Taffelberget
som funnits i området tidigare hade lägre resultat än övriga förskolor. Handlingsplaner som
skrivits har bidragit till mycket positivt på förskolorna och vi kan se att organisation, struktur
och pedagogiska miljöer genomgått en stor positiv förändring. Utmaningen är att erbjuda
verksamhet som bibehåller familjer att stanna på förskolan och inte flytta till annan förskola
då erbjudande ges.
Ett område som stack ut handlar om vårdnadshavarnas möjlighet till delaktighet och
inflytande i verksamheten. 76% var positiva mot stadens 78%. Ytterligare tre områden är
markerade med något lägre siffror men ligger alla tre på stadens resultat. Det handlar om hur
barnets utveckling och lärande dokumenteras 72%, staden 72%, att förskolan serverar en
varierad och näringsrik mat 84% mot stadens 84 % samt att barnen uppmuntras till fysiska
aktiviteter 81% mot stadens 81%.
Vi behöver utveckla samarbetet med vårdnadshavarna, dokumentationen av barnens
utveckling och lärande och se över det som rör kost och hälsa.
WKI
Enhetens årsresultat av WKI är 3,3.
Programmering och adekvat datalogiskt tänkande har varit ett av innehållen på enhetens
nätverk.
Andra utvecklingsområden har varit det systematiska arbetet med pedagogisk dokumentation
och reflektionskultur. Områdets pedagoger har en god digital kompetens och vi tror att
systematiken i dokumentationen kommer att underlättas med personliga digitala enheter som
alla fått under höstterminen.
Medarbetarenkät
Analys av årets medarbetarenkät genomfördes på förskolornas studiedagar i maj och
handlingsplaner har skrivits. Årets resultat visade lägre värden i jämförelse med förra året
något som eventuellt kan härledas till att enheten fått två nya förskolor som upptagit stor del
av förskolechefernas tid. Förväntningar på en närvarande och tillgänglig ledningsperson har
inte infriats och det kan ha uppfattats som svårare att nå fram till ledningen när vi blev fyra
istället för en enda då det var tydligare. Framöver kommer ledningen säkerställa att ha mer
regelbunden närvaro på förskolorna med kontinuitet på veckomöten och reflektioner.
Förskolechef och biträdande förskolechef har delat de åtta förskolorna mellan sig och haft
APT och medarbetarsamtal för att på så sätt kunna ha ett mindre antal förskolor att arbeta
riktat mot.
Aktivt medskapande index , AMI, 81 (86 förra året), Motivation 80 (84), Ledarskap 80 (86)
och
Styrning 83 (87).
Uppföljning av medarbetarenkäten har gjorts i medarbetarsamtal och på Apt under hösten.
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Förskoleavdelningens prioriterade områden:
1. Pedagogisk miljö
Vi har fortsatt arbetet med att förskolorna ska utveckla sina pedagogiska miljöer. Vi ser att
förskolorna är bra på att låta det projekterande som pågår, vara en del av den pedagogiska
miljön och vi utgår från att nå det förväntade resultatet. All personal i området har lyssnat på
föreläsning om estetiska miljöer. Vi ser att föreläsningen gett spår i verksamheten, men inte så
mycket i utformandet i den pedagogiska miljön utan mer gett tankar kring läroprocesser,
förbindelse mellan olika material och materialval. Pedagogernas medvetenhet kring de
pedagogiska miljöerna har ökat, men vi ser att det finns en viss svårighet att gå från tanke till
handling. Här har vi i ledningen gått in och gett handledning samt ”handgripligen” stöttat
pedagogerna i deras arbete. Vi behöver också stärka förskollärarna i deras uppdrag med att
göra kunskapsuppdraget synliga i de pedagogiska miljöerna. Alla pedagoger ska ges
fortbildning i materialkunskap och estetiska läroprocesser på våra kommande nätverk. Vi har
sett att vi behöver fortsätta arbetet med ordning och reda på flera av våra förskolor. Vi
behöver också föra diskussioner om vad vi menar när vi säger att miljöerna ska vara "tydliga
och estetiskt inbjudande".
2. Digitalisering
Barnen har tillgång till digitala verktyg och dessa används i förskolans verksamhet. Vi ligger
nästan 10 % över stadens resultat, 72 mot stadens 63. Det finns en medvetenhet kring att
digitala verktyg inte bara handlar om nya tekniska enheter, utan att de berikar en pedagogisk
miljö med bild, ljud och ljus.
Då vi sett att förskolorna behöver utveckla arbetet med programmering och pedagogerna har
efterfrågat utbildning kring användandet av digitala enheter, samt analog och digital
programmering, har vi arbetat med just detta. Det har gjorts stora digita la satsningar. Alla
medarbetare har tilldelas en Ipad. Robotar, usb-microskåp och litteratur i ämnet har köpts in
till samtliga förskolor. Fokus för området har varit att barnen ska bli aktiva användare och
producenter i mötet med digitala verktyg samt att digitala och traditionella tekniker ska
kombineras i barnens utforskande och undersökande. Vi ser att flera av arbetslagen har
utvecklat sitt arbete kring detta, men användandet av digitalisering är fortfarande ojämnt i vårt
förskoleområde. Ett annat utvecklingsområde är att definiera begreppet adekvat digital
kompetens. Vad innebär det för barn i förskolan? Vi ser att kritiskt tänkande och att vara
källkritisk till vad digital teknik kan skapa i form av information, är ett framtida
utvecklingsområde.
3. Språkutvecklande arbetssätt
Förskolorna har uppnått resultat med att alla barn som har fått möjlighet att utveckla olika sätt
att uttrycka sig på. Tyvärr hade enheten sänkt resultat för 2017 års förskoleundersökning med
3 procentenheter från 90 % till 87 %. Glädjande hade vi ändå fyra procentenheter högre än
staden på 83%.
I resultaten från WKI hade enheten ökat från 3,2 maj 2018 till 3,3 i november. Pedagogerna
har upplevt att det har varit svårt att komma upp till nivå fyra eftersom de haft svårigheter att
dokumentera och synliggöra barnets förändrade språkutveckling samt att några förskolor
behövt mer medvetandegöra sitt arbete med flerspråkighet. De hade inte haft fokus på språket
när de dokumenterar. Detta blir ett fortsatt utvecklingsområde. Pedagogerna på flera förskolor
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har diskuterat det vidgade språkbegrepp.
Varje förskola har språkinspiratör som också är läsombud som har haft nätverk. Det har visat
sig att ett fortsatt utvecklingsområde under våren är implementering av flerspråkighet och
Många av förskolorna använder sig av biblioteken för att samla mera kunskap och fördjupa
sig i projekten. Under hösten erbjuds även fortbildning via Utbildningsförvaltningen om
Flerspråkighet i förskolan och olika språkgenrer och så kommer flera pedagoger att utbildas i
tecken som stöd, TAKK utbildning.
Egna utvecklingsområden:
1. Hållbar framtid
Hållbarhetsfrågor utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv genomsyrar verksamheterna och
KF-indikatorn för "Normer och Värden" visade att vi låg på 93% jämfört med staden som låg
på 89%.
Området har länge och medvetet arbetat med dessa frågor, vilket fått genomslag i
förskoleundersökningen. Under året har vi utveckla hållbarhetsfrågorna ur ett ekologiskt
perspektiv. Målet har varit att minska avfallet genom återvinning. Det har vi lyckats med. Vi
har återinfört matavfallsåtervinning och infört återvinnig på förskolorna. Förskolorna har sett
till att barnen blivit delaktiga i återvinningsprocesserna av papper, plats, kartong och
matavfall. Tack vare att vi beaktat våra verksamheter och aktiviteter ur ett hållbart perspektiv
har engagemanget och kunskapen ökat inom vårt område. Engagemang är det viktigaste vi
har, utan det händer ingenting.
2. Undervisningsbegreppet
I och med att förskolan får en reviderad läroplan där begreppet undervisning kommer att
implementeras har vi påbörjat diskussioner kring begreppet. Alla förskollärare har varit på
föreläsning om barns perspektiv i kvalitetsarbetet med Martina Lundström med efterföljande
seminarium där förvaltningens utvecklingsstrateg deltog. Vi vill stärka förskollärarnas roll i
sitt uppdrag i det systematiska kvalitetsarbetet genom att ha ett särskilt forum för de som bär
det yttersta ansvar i sina arbetsgrupper, förskollärarforum. Vårt mål är att träffas varje månad
för att arbeta med undervisningsbegreppet, pedagogisk dokumentation och förskollärarnas
ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetschef och utvecklingsstrateg i
stadsdelen bjuder även in till frukostmöte för förskollärare i stadsdelen vid tre tillfallen i
augusti, något som alla enhetens förskollärare ska delta i.
Vi har förskollärare på alla förskolor och på alla avdelningar , vilket är en förutsättning för
detta arbete. I förskoleundersöknigen under rubriken "utveckling och lärande" ligger vi på
84 % jämfört med stadens snitt på 80%.
3. Reflektionskultur och pedagogisk dokumentation
Alla pedagoger har fått utbildning i hur de ska använda det nya reflektionsverktyget i One
Note. Vi i ledningen har kunnat se att projekten har blivit mer levande i miljön om de använt
sig av verktyget och dokumenterat sina reflektioner för att sedan gett tillbaka
dokumentationen till barnen. Flera avdelningar har sett en vinning i att reflektera direkt med
barnen samt även innan de börjat en aktivitet. Vi ser att det är olika hur de skriver i verktyget
vilket blir ett område att stödja i så förståelsen finns för alla. Vi har förtydligat för
förskollärarna att de har huvudansvaret för att reflektionen genomförs samt skriva i verktyget.
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Utvecklingsledaren har gått in och stöttat vissa arbetslag i reflektionskultur och pedagogisk
dokumentation. Detta arbete kommer fortgå kommande läsår.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor
Ingen
Indikator

Kvalitetsindikatorn Självvärdering utifrån
läroplansuppdraget

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

3,2

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

3,7

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

3,8

3,8

2018

Nämndmål:
1.1.1 Barn leker, utforskar och lär i kreativa pedagogiska miljöer
Ingen
Förväntat resultat

De pedagogiska miljöerna på förskolorna är likvärdiga och utformade till estetiska platser
som uppmuntrar till möten och samarbete. Många erbjudanden för utforskande och lek finns
tillgängliga för barnen. Materialet är rikt och varierat och barnen använder sig av digitala
verktyg i lek och utforskande.
Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Andel vårdnadshavare
som upplever att den
pedagogiska miljön på
barnets förskola
uppmuntrar till lek,
utveckling och lärande.

87 %

84 %

92 %

88 %

Andel vårdnadshavare
som upplever att det är
ordning och reda på
barnets förskola

76 %

Förskolepersonalens
bedömning av den
pedagogiska miljön

3,3

Indikator

3,9

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

88 %

2018

76 %

2018

3,5

2018
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolepersonalens bedömarkompetens kvalitetssäkras i syfte att
säkerställa likvärdigheten

2017-01-01

2018-12-31

Implementera Kungsholmens dokument för pedagogisk miljö på
alla förskolor för att skapa likvärdighet.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Alla barn i området har tillgång till tydliga och estetiskt inbjudande pedagogiska
miljöer i enighet med Kungsholmens förskolors dokument för pedagogiska miljöer
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

De pedagogiska miljöerna är medvetet utformade så att barn blir aktiva och självständiga.
De pedagogiska miljöerna är medvetet utformade för att utveckla barns språkliga,
matematiska, naturvetenskapliga och skapande förmågor
Analys

Området har till viss del inte nått måluppfyllelsen. Vissa förskolor behöver fortsätta arbetet
med att utveckla och utforma miljön utifrån språkliga, matematiska, naturvetenskapliga och
skapande begrepp. Pedagogerna är utvecklingsbenägna och ger inspiration till varandra.
Förskolorna har arbetat med att låta de pedagogiska miljöerna spegla de tankar, idéer och
läroprocesser som barnen har i sina olika projektarbeten. Miljöerna erbjuder barnen
möjligheter till utforskande och delaktighet. Det har funnits platser som uppmuntrat till möten
och samspel mellan barn och barn-pedagog. Arbetet med att de pedagogiska miljöerna har
pågått under hela året då vi vill att de ska vara en likvärdighet på enhetens förskolor.
Pedagogernas medvetenhet kring de pedagogiska miljöerna har ökat, men vi ser att det finns
en viss svårighet att gå från tanke till handling. Här har vi i ledningen gått in och gett
handledning samt ”handgripligen” stöttat pedagogerna i deras arbete. Vi behöver också
fortsätta stärka förskollärarna i deras uppdrag med att göra kunskapsuppdraget synligt i de
pedagogiska miljöerna.
Det reviderade dokumentet ”Pedagogiska miljöer på Kungsholmen” har presenterats på
Kungsholmens frukostseminarium där flera av områdets pedagoger har deltagit. Det finns en
planering för att fortsätta implementering av dokumentet. Det kommer att vara en viktig del i
introduktionen av nyanställda pedagoger. All personal i området har lyssnat på föreläsning om
estetiska miljöer. Vi har sett att föreläsningen gett spår i verksamheten, men inte så mycket i
utformandet i den pedagogiska miljön utan mer kring tankarna kring läroprocesser,
förbindelse mellan olika material och materialval. Vi behöver fortsätta att arbeta med ordning
och reda på våra förskolor. Vi behöver också föra diskussioner om vad vi menar när vi säger
att miljöerna ska vara "tydliga och estetiskt inbjudande".
Förskoleundersökningen visade att förskoleområdet fick 87% nöjda vårdnadshavare inom
detta område, jämfört mot stadens snitt på 85%. Vårt egna årsmål var på 88%. I WKI
bedömningen av "pedagogisk miljö och material" skattade sig området på 3,3 något högre än
tidigare mätning. Arbetet med att integrera digitala verktyg i de pedagogiska miljöerna och i
barnens lärande kommer att fortsätta. På våra nätverk har vi arbetat med digital och analog
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programmering. Det har köpts in robotar och ett underlag för programmeringsappar har tagits
fram.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Se över basutbud på alla förskolor

2018-01-22

2018-12-31

Studiebesök med fokus på estetik och pedagogisk miljö

2018-01-22

2018-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
1.1.2 Barn utvecklar sina språkliga förmågor
Ingen
Förväntat resultat

Barn ger uttryck för sina egna uppfattningar, reflekterar, lyssnar, samtalar och ges möjlighet
att utveckla ett nyanserat talspråk.
Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Andel vårdnadshavare
som upplever att barnet
uppmuntras till att
utveckla sitt språk

87

85

89

Förskolepersonalens
bedömning av arbetet
med den språkliga
utvecklingen

3,3

Indikator

Perio
dens
utfall
VB
2017

3,6

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

90 %

2018

3,6

2018

Enhetsmål:
Alla barns olika sätt att uttrycka sig utvecklas med hjälp av lyssnande, kommunikativa
och reflekterande pedagoger
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Den pedagogiska miljön uppmuntrar till att utveckla sina olika former av språkande.
Barnen har givits goda möjligheter att utveckla och berika sitt språk och sin kommunikation
genom lekfull dialog med pedagoger och andra barn.
Analys

Enhetens förskolor har uppnått måluppfyllelse utifrån förväntat resultat. I
förskoleundersökningen hade vi ett resultat på 87 % mot stadens 83 % . Vi hade sänkt oss från
90% från förra årets undersökning. Förskolornas resultat har varierar stort mellan 73 % 99 %. Enhetens förskolor som tillkom vid årsskiftet 2018 hade ett lägre resultat än de övriga
förskolorna men har ändå ökat sitt resultat från föregående år.
I förskoleundersökningen ansåg vårdnadshavarna att pedagogerna gör ett gott arbete med
språket kontra pedagogernas bedömning i WKI. En framgångsfaktor till detta kan ha varit att
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förskolorna använt sig av ett förhållningssätt där de såg sig själva som språkande förebilder.
De har använt sig av flera olika estetiska uttrycksformer i projekten för att utmana barnen att
utveckla ett nyanserat talspråk. Pedagogerna har reflekterat över vilka möjligheter barnen har
getts till att bli språkande praktiker. De har därför blivit varse om vikten att ställa öppna
frågor och våga utmana barnens abstrakta och filosofiska tankeställningar för att ge barnen
uttryck för sina egna uppfattningar. Flera pedagoger hade haft möjlighet att utbilda sig i
TAKK, tecken som stöd. Detta medför att barn som har försenad kommunikation har fått
tillgång till att ge uttryck för sina uppfattningar
I WKI bedömningen skattade sig pedagogerna på området språk 3.3.De når inte upp till
måluppfyllelsen 3.6 men når upp till stadens resultat på 3,3.
Ledningen tror att det berodde på att flera avdelningar beskriv en svårighet med att
dokumentera och få syn på det enskilda barnets förändrade språkanvändning. Flera
avdelningar upplevde också att de behöver bli bättre på att synliggöra sitt arbete med
flerspråkighet genom att bli mer medvetna om hur de kan arbeta interkulturellt med alla barn
och lyssna på barns förändrande språkliga kunnande genom projektet. De har framkommit att
de behöver få utbildning i interkulturellt förhållningssätt.
Pedagogerna har börjat synliggöra det språkliga perspektivet i reflektionsverktyget. De har
blivit medvetna om att dokumentera och reflektera barns förändrande språkliga kunnande
genom att de har vävt samman projekt och litteratur. Ledningen hör att pedagogerna behöver
få mer kunskap om hur de kan arbeta interkulturellt och synliggöra barn med annat
modersmål. Området behöver lyfta arbetet med språkdomänerna för alla pedagogerna igen
samt fortsätta med nätverk för språkinspiratörerna. Kungsholmen kommer att ha en reviderad
policy dokument för hur vi arbetar med flerspråkighet. Den kommer vi att implementera
under våren för alla pedagoger.
Vi har haft några pedagoger som har gått flerspråkighets kurs, haft nätverk med
språkinspiratörer för att diskutera kring det utvidgade språk begreppet och även diskuterat hur
de skulle kunna dokumentera barnens förändrade språkutveckling. Detta behöver alla
pedagoger få tillgång till samt att arbetet med barns flerspråkighet och de reviderade policy
dokumentet för arbete med flerspråkighet ska implementeras för hela enheten.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Pedagogerna tillhandahålls och läser text om barns
språkutveckling

2018-01-22

2018-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
1.1.3 Barn ges möjligheter att utveckla digital kompetens
Ingen
Förväntat resultat

Alla barn använder digitala verktyg i undersökande och lek samt får möjlighet att pröva
programmering.
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Indikator

Andel vårdnadshavare
som upplever att barnet
använder digitala verktyg i
sitt lärande

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

72

74

70

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

74 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kompetensutveckling inom varje förskoleområde i att använda
olika digitala verktyg samt programmering.

2018-01-01

2018-12-31

Period

2018

Avvikelse

Enhetsmål:
Alla barn ges möjlighet att använda digital teknik i kombination med traditionella
material och tekniker
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barn kan självständigt använda digitala verktyg för att hämta, bedöma, producera och utbyta
information.
Analys

Enhetens förskolor uppnådde enhetsmålet men det förväntade resultatet uppnåddes inte. Vi
satte en relativt hög indikator för förskoleundersökningen 74% men nådde 72% , förra året
hade vi 71%. Stadens resultat var 63%. Det relativt goda resultatet trodde vi berodde på
tidigare satsningar inom området samt att flera av medarbetarna har en hög digital kompetens.
Fyra av åtta förskolor förutom Lindhagen, Taffelberget och Vita Villan har höjt sina resultat.
En förskola står kvar på samma nivå som förra året. Lindhagen, Purpurn och Vita Villan
nådde inte stadens resultat. Purpurn höjde dock sitt resultat från 13% till 42% vilket tydde på
att deras satsning på området gett resultat. Vita Villan sänkte sitt resultat till 52% från 56%,
vilket vi tror kan bero på att de valt att börja året med traditionella tekniker för att senare
under året använda digitala verktyg. De förskolor som hade lägre resultat har vi sett över hur
informationen om användandet av digitala verktyg ser ut i verksamhetsbreven till
vårdnadshavare.
Det har gjorts stora digitala satsningar. Alla medarbetare har tilldelas en Ipad. Robotar, usbmicroskåp oc litteratur i ämnet har köpts in till samtliga förskolor. Pedagogerna har fått
fortbildning i digital kompetens, analog och digital programmering samt digitala lärmiljöer.
Fokus för området har varit att barnen ska bli aktiva användare och producenter i mötet med
digitala verktyg samt att digitala och traditionella tekniker ska kombineras i barnens
utforskande och undersökande. Vi ser att flera av arbetslagen har utvecklat sitt arbete kring
detta, men användandet av digitalisering är fortfarande ojämnt i vårt förskoleområde.
I resultatet från WKI ser vi att ett par arbetslag inte uppnår nivå fyra inom flera områden för
att arbetet med att de inte har ett fördjupat arbete med digital kompetens.
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Vi kommer att fortsätta att erbjuda fortbildning om ämnet.
Vi behöver förtydliga för oss själva vad digital kompetens kan vara för barnenen utifrån ett
åldersperspektiv. Vi behöver också lyfta begreppet adekvat digital kompetens.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

I IKT-gruppen tydliggöra IT-inspiratörernas roll i införandet av
arbetssätt kring digitala verktyg

2018-01-22

2018-12-31

Pedagogisk nätverk kring användande av digitala och analoga
tekniker i kombination

2018-01-22

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Ingen
Nämndmål:
1.3.1 Kungsholmen har levande stadsdelar där boende och besökare är trygga
Ingen
Förväntat resultat

Kungsholmens stadsdelsområde är tryggt och säkert att bo och vistas i. Trygghetshöjande
insatser genomförs i samverkan med polis och andra aktörer. Förvaltningen har en god
beredskap vid allvarliga händelser. Genom integrationsskapande aktiviteter möjliggörs möten
mellan kulturer och generationer.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen söker medel från de extra trygghetsmedel som finns
i budget 2018 för att genomföra trygghetshöjande åtgärder.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande
Ingen
Nämndmål:
1.6.1 Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kulturutbud
Ingen
Förväntat resultat

Inom nämndens verksamheter finns möjlighet till eget skapande och möjlighet att ta del av
kultur i olika former. Nämnden verkar för att kulturen tillgängliggörs för alla inom
stadsdelsområdet oavsett könstillhörighet, ålder eller funktionsnedsättning. Nämnden har ett
gott samarbete med kulturförvaltningen.
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Indikator

Andel vårdnadshavare
som upplever att förskolan
ger barnet möjlighet att ta
del av och möta olika
sorters kulturutbud på och
utanför förskolan

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

71

69

74

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

71 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolan arbetar aktivt med att tydliggöra vad kultur inom
förskolan innebär

2018-01-01

2018-12-31

Förskolorna använder sig av Kulans erbjudande minst en gång per
termin. (Kulan, subventionering av kulturupplevelser)

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen sprider information och goda exempel på
kulturområdet inom verksamheterna

2018-01-01

2018-12-31

Period

2018

Avvikelse

Enhetsmål:
Förskolorna erbjuder ett varierat kulturutbud
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnen har tillgång till kultur i form av eget skapande, varierade kulturupplevelse och den
svenska förskolans kulturskatt och kulturarv.
Barnens eget kulturskapande är synliggjort på Kungsholmen.
Barnen tar del av stadens kulturella utbud och mångfald kopplat till det undersökande som
pågår i projektet.
Analys

Enhetens förskolor har nått det egna årsmålet på 71% i förskoleundersökningen, mot stadens
66 %. Vår analys är att det finns ett fortsatt behov av att tydliggöra barnets eget
kulturskapande för vårdnadshavare till skillnad mot kultur vi erbjuder i form av besök på
teatrar, bibliotek, klassiskt tonande och dans. Pedagogerna har fört diskussioner sinsemellan
och i dialog med vårdnadshavare via verksamhetsbrev och föräldramöte om vad kultur är och
vad det kan innehålla för att vidga kulturbegreppet, där traditioner, kamratkulturer, etniciteter
och populärkultur närvarat och skilja på konsumerande respektive producerande kultur.
Till största del har barnen varit kulturproducenter i sina förskolemiljöer då det erbjudits
skapande i de pedagogiska miljöer de befinner sig i. Förskolornas verksamhet har till stor del
grundat sig på att lärande sker i samspel med skapandet.
Flera av förskolorna har använt sig av Kulans erbjudande och i hög grad besökt museer,
bibliotek, teatrar och stadsmiljöer med historiska monument, statyer och byggnader.
Inom området finns även flera skickliga musikanter som bistår med att göra musik och dans
tillgänglig, spontan eller planerad för både yngre och äldre barn.
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Förskolorna har behov av att fortsätta tillföra material som ger fler uttrycksmöjligheter än det
talade språket samt utveckla att använda material transiplinärt, gränsöverskridande.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kultur som språk och uttryckssätt i verksamhetens olika delar.
Dans och drama som både organiseras eller används spontant.
Flera läsombud på varje förskola som samarbetar med biblioteken.

2017-02-04

2017-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar
Ingen
Nämndmål:
2.1.1 Energianvändningen inom nämndens verksamheter är hållbar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan och energiförbrukning. Nämndens verksamheter använder
energieffektiva alternativ. Elförbrukningen per kvadratmeter i nämndens lokaler minskar.
Analys

Medvetenheten har ökat hos alla pedagoger då vi fört dialoger runt onödig energiåtgång.
Lampor och torkskåp har stängts då de inte nyttjats.I SISAB´s förskolor har barnen och
pedagogerna arbetat med Energiagenterna.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens samtliga verksamheter ska minska mängden
pappersutskrifter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Använda digitala verktyg för information och dokumentation.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Samtliga förskolor har minskat mängden pappersutskrifter
Analys

Införandet av det digital närvaro och frånvarosystemet i Skolplattformen har inneburit att
närvarolistor som funnits i pappersform succesivt avskaffats, detta kommer bli klart under
2019. Vi har också infört ett digitalt lovschema för barnens ledighet under julen 2018, vilket
inneburit minskade pappersutskrifter i hanteringen av barnens närvarotider. De
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verksamhetsbrev och informationsbrev som pedagoger och ledning använder sig av har varit i
digital form. Införandet av det pedagogiska verktyget i OneNote har inneburit enklare och
bättre kommunikation, dokumentation och uppföljning för pedagoger och ledning.
I förskoleundersökningen kan man se att förskolornas arbete med digital kommunikation
gentemot vårdnadshavarna har fortsatt visat en hög nivå. Vi ökade från 75% till 77% och var
över stadens snitt på 64%.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samtal kring hållbar energianvändning på varje förskola

2018-02-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Vid byte av vitvaror och glödlampor ska alltid energieffektiva alternativ väljas
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Minskad elförbrukning
Analys

Vi har tagit del av de extra medel som stadsdelen haft för att investera i energibesparande
åtgärder ute i verksamheterna. Vi har ansökt om nya kylskåp och/eller frysar på förskolorna
Lindhagen, Luxviken och Taffelberget. Vi har också fått nya torkskåp till Vita Villan,
Purpurn, Luxviken och Taffelberget.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Ingen
Nämndmål:
2.4.1 Nämndens verksamheter minskar uppkomsten av avfall och ökar
återvinningen
Ingen
Förväntat resultat

Verksamheterna förebygger uppkomsten av avfall. Avfallet återbrukas och återvinns i
möjligaste mån och tas omhand resurseffektivt. Inget farligt avfall förekommer i
hushållssoporna. Skräphanteringen i parkerna är effektiv och miljövänlig.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samtliga verksamheter skapar rutiner när det gäller återvinning av
förpackningar för att öka medvetandet och utsorteringsgraden

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse
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Enhetsmål:
Alla förskolor ska återvinna matavfall
Uppfylls helt
Förväntat resultat

En minskning av det avfall/hushållssopor som inte sorteras.
Färre hämtningar av hushållssopor på varje förskola.
Minskade kostnader för hämtning av hushållssopor.
Analys

Alla enhetens förskolor har infört återvinning av matavfall förutom förskolan Purpurn. Där
pågår planering för iordningsställande med eget sophus. Förhoppningsvis kommer detta att
vara klart under andra kvartalet 2019.
Vi har infört återvinning av matavfall i våra personalkök och köpt in mindre avfallspåsar till
köken och till utflykter. Under 2019 ska även matavfall som uppstår vid andra tidpunkter än
vid lunchen återvinnas. Även i aulan på Konradsberg ska återvinning ske. I den bedriver vi
fortbildning, HLR, nätverk och föreläsningar. Den lånas även ut till andra aktörer i stadsdelen.
Vi har genomfört avfallsinventeringar på alla våra förskolor. Det har resulterat i flera
investeringar av återvinningskärl för bland annat kartong och plast, vilket i slutändan lett till
minskade kostnader för avfallet. Under 2019 kommer vi fortsätta att genomföra de åtgärder
som framkommit i samband med inverteringen.
Tillsammans med miljösamordnare och områdets hållbarhetsinspiratörer har vi haft flera
miljömöten vars syfte har varit att utveckla återvinningen på förskolorna och på
avdelningarna. Flera återvinningsstationer har vuxit fram på avdelningarna och barnen har fått
en ökad förståelse och kunskap om vikten av att återvinna.
På köksmöten har genomförts både inom förskoleenheten och inom stadsdelen har återvinning
tagits upp.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Köksmöten och uppföljning för kockar om miljö- och klimatsmart
mat

2018-02-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Förskolorna använder sig av ekologiska livsmedel
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Resultatet är 46 %
Analys

Enheten uppnår målet mycket bra då vi har 50,37 % ekologiska livsmedel i snitt för enhetens
åtta förskolor. Vid inköp och beställningar har de ekologiska produkterna valts.
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Medvetenheten är hög bland alla medarbetare, inklusive kockar, om vikten av prioriteringen
av ekologiska livsmedel.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Matåtervinning på varje förskola

2017-02-04

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri
Ingen
Nämndmål:
2.5.1 Nämndens verksamheter är kemikaliesmarta och giftfria
Ingen
Förväntat resultat

Barn och vuxna i nämndens verksamheter exponeras inte för skadliga kemikalier.
Förvaltningens medarbetare är medvetna om vikten av en hållbar utveckling. Andelen
ekologiska livsmedel i verksamheterna ökar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna genomför w ebbutbildning och åtgärder i
kemikaliesmart förskola nivå 2

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Förskolorna är klimatsmarta
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att förskolans produkter och material är miljövänliga. Att inköp av plastmaterial minskas.
Att klimatsmart förskola är ett ledande mål, väl känt för alla.
Att miljömedvetenheten drivs i nära samarbete med barnen.
Analys

Av de medel förskolorna har tilldelats för att genomföra miljösatsningar har vi bytt ut och
ersatt plast mot annat miljövänligt och giftfritt material så som; plasttallrikar har bytts mot
lättviktsporslin, vattenkokare i plast har ersatts mot vattenkokare i glas, ersatt gamla överdrag
till madrasserna på skötborden i giftfritt material, bytt syntetmattor mot ullmattor, bytt
plastbackar mot korgar och köpt in träklossar.
Förskolorna har arbetet med kemikalismart förskola och hållbarhetsfrågor på flera nätverk. På
dessa möten närvarar våra miljöombud/hållbarhetsinspiratörer och stadsdelens
miljösamordnare. Vi har sett ett stort engagemang och intresse för hållbarhetsfrågor. Vi har
säkerställt att förskolorna blivit bättre på återvinning och återbruk samt att de pedagogiska
miljöerna ska innehålla miljöstationer så att barnen kan vara med och återvinna det material
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de använder på förskolan.
Vi har arbetat fram ett material där vi kartlagt vilka växter vi kan använda som bidrar till att
rensa luften på kemikalier, men som också är godkända av astma och allergiförbundet samt
giftinformationscentralen.
När det gäller transporten av lunch till de förskolor som caterar i enheten utförs detta av
stadsdelens upphandlade cykelåkeri.
KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Ingen
Nämndmål:
3.5.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Ingen
Förväntat resultat

Nämndens budget är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i
verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten
är god och åtgärder vidtas vid behov.
Enhetsmål:
Förskoleområdet har en budget i balans.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att ekonomin i enheten är i balans.
Att medel används på väl genomtänkt och ansvarsfullt sätt.
Analys

Förskoleenheten har en budget i balans men med ett underskott som uppkommit på grund av
flera betydelsefulla fortbildningsinsatser för samtliga medarbetare. Det har varit Första
hjälpen, Brandutbildning, fortbildningsdagar för specialpedagog, föreläsare från Reggio
Institutet och Medioteket samt pedagogistautbildning för utvecklingsledaren. Det har
finansierats av fonderade medel.
Under hösten sjönk antalet barn på Taffelberget, Lindhagen, Konradsberg och Purpurn mot
prognos. Antalet pedagoger minskades på de förskolorna av samma anledning. Ett par
pedagoger med tillsvidareanställning har arbetat som fasta vikarier i enheten under hösten.
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Budget har följts upp varje månad med förskolechef, controller och kösamordnare.
Ett medvetet tänkande runt budget sker dagligen av både ledning och pedagoger.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Ingen
Nämndmål:
4.1.1 Kungsholmens stadsdelsområde är jämställt och makt och resurser
fördelas lika
Ingen
Förväntat resultat

Nämndmål uppnås med lika goda resultat för alla, oavsett kön. De tjänster och den service
som nämnden erbjuder är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för flickor
och pojkar, kvinnor och män. Samtliga verksamheter har tillgång till och analyserar
könsuppdelad statistik.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samtliga enheter analyserar 2017 års resultat.
Förbättringsområden för 2018 tas fram där omotiverade skillnader
mellan könen framkommer.

2017-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Alla barn och vårdnadshavare behandlas lika oberoende könstillhörighet
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att vårdnadshavare upplever att de själva och deras barn behandlas lika oavsett kön
Analys

Många av våra pedagoger har haft ett normkritiskt förhållningssätt som motverkat
traditionella könsmönster och könsroller genom att de använder barnens namn eller
könsneutrala uttryck som kompisar, vänner eller barn. De har undvikit värderande uttryck ur
könsperspektiv när de talar med och om barn. De har inte heller värderat barnens görande
utifrån ett könsstereotypt mönster.
I förskoleundersökningen 2018 hade området en liten skillnad i resultat mellan könen.
Resultatet har varit olika för alla frågor och områdenutifrån pojkar/flickor. Pedagoger och
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ledning har gått igenom resultaten med vårdnadshavarna och tillsammans med dem undersökt
och diskuterat vad skillnaden mellan könen kan bero på.
Alla förskolor har under hösten gjort kartläggning inför plan mot diskriminering och
kränkande behandling. De har kartlagt risker utifrån förskolans rutiner utifrån
diskrimineringsgrunderna och kränkningar. Många av våra pedagoger har ett normkritiskt
förhållningssätt som motverkar traditionella könsmönster och könsroller. Planen mot
diskriminering och kränkande behandling följs upp systematiskt i pedagog verktyget varje
månad.
Ledningen upplever att alla förskolor behöver fortsätta diskussionen för att öka
medvetenheten för normkritiskt förhållningssätt. Vi behöver diskutera intersektionella
perspektiv, vilket betyder att flera av grunderna påverkar varandra.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Uppfylls helt
Indikator

Periodens
utfall

Aktivt Medskapandeindex

81

Sjukfrånvaro

8,6 %

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

86

84

81

2018

7,5 %

7,6 %

tas fram
av
nämnd
en

VB
2018

Nämndmål:
4.2.1 Ett gott ledarskap genomsyrar hela organisationen
Ingen
Förväntat resultat

Ledare för nämndens verksamheter ger sina medarbetare förtroende och förutsättningar för att
ta ansvar i sitt arbete. Genom engagemang, lyhördhet och nytänkande kan chefer och
medarbetare tillsammans utveckla verksamheten och bidra till att aktivt medskapandeindex
(AMI) ökar och att en sund personalrörlighet uppnås.
Indikator

Periodens
utfall

Ledarskapsindex

80

Aktivitet

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

86

Startdatum

Slutdatum

Period

2018

Avvikelse
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.

2018-01-01

2018-10-31

Förskolans personal kompetensutvecklas i samband med
skolplattformens införande

2018-01-01

2018-12-31

Förskoleavdelningen utvecklar arbetet med förskollärarstudenter
på olika nivåer

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Ledarskapet är engagerat, kommunikativt och utvecklingsinriktat
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ledningsteamets olika roller, ansvarsområden och arbetsuppgifter är förankrat hos
medarbetare.
Analys

Pedagoger och ledningen har samarbetet kring trivsel, prestation, tydlighet i roll- och
ansvarsfördelning, viikten av ett gott samarbete och samarbetsklimat. Vi har även fört dialog
om pedagogisk utvecklingstid, PUT, och erbjudit fortbildning och forum inom flera områden
som pedagagoer har att arbeta med enligt styrdokument. Exempel har varit digitalisering och
införandet av skolplattformen, pedagogisk dokumentation och pedagogiska miljöer.
Förskollärarna har kunnat stärka sin roll i förskollärarforum. Arbetsbelastningen har upplevts
som hög för flera pedagoger och ledningen har sett över kringuppgifter som inte direkt är av
pedagogisk karaktär. Varje förskola har fått en extratjänst via Arbetsförmedlingen som har
kunnat avlasta praktiskt arbete.
Sjukvaron ligger på 8,6 %. Vi har haft flera långtidssjukskrivna som delvis asvlutat
sjukskrivning och anställningen i enheten. Vi fortsätter att arbeta för att sänka sjukfrånvaron
genom aktivt arbete med att följa rehabprocessen i staden och ha god kontakt med sjukskrivna
och tjänstlediga.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbetsbeskrivning för biträdande förskolechef

2018-02-01

2018-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
4.2.2 Ledare och medarbetare skapar tillsammans en god och hållbar
arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling och
trakasserier.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Nämndens alla verksamheter har en god och hållbar arbetsmiljö där medarbetare och chefer
har en bra arbetssituation, sjukfrånvaron minskar och där alla medarbetare har lika
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möjligheter och rättigheter. Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete ökar andelen medarbetare som
rekommenderar sin arbetsplats.
Analys

Andelen som kan rekommendera sin arbetsplats är 71%, en sänkning mot förra året då det var
77%. 98% hade en uppfattning. Här belyses en viktig fråga att alla delar i arbetet inte känns
tillfredställelse. Att känslan av tillräcklighet och stolthet för vad man presterar inte räcker för
att rekommendera arbetet till andra.
Gemensam dialog på varje förskola om arbetsmiljö, uppdraget, behov av kompetenshöjande
insatser och tydlighet i förväntningar på sig blir viktiga åtgärder.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

Period

Andelen medarbetare
som kan rekommendera
sin arbetsplats till andra

70 %

78 %

2018

Index för organisatorisk
och social arbetsmiljö

7,6

6,8

2018

.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter tar fram en aktivitet som främjar hälsa

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Medarbetarskapet är engagerat, ansvarstagande och medskapande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Medarbetarna tar ansvar för att vara medskapande.
Analys

Vid nyrekrytering har nyfikna och engagerade pedagoger efterfrågats, eftersom detta är
grundläggande i mötet med barn, föräldrar och kollegor. "Introduktion för nyanställda" i har
erbjudits i förskoleområdet som vi kan se har betydelse då man får en tidig presentation av
området och Kungsholmen.
Alla nya anställda har haft uppföljningssamtal med förskolechef, övriga har haft
medarbetarsamtal och lönesamtal.
Vi har en organisationen för kollegialt lärande, helhetssyn och Allas ansvar. Vi kan se att
detta haft betydelse för förskolornas kvalité.
Vi ser att dialogmodellen där alla kommer till tals har bidragit till medskapande.
Vi ser också att vissa förändringar har blivit mindre svåra att ta då man deltagit i
beslutsprocesserna. Detta har skett i olika mötesforum som arbetsplatsträff, studiedagar,
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veckomöten, kortare micromöten med chef, verksamhetsdialoger, pedagogiskt nätverk,
reflektion och handledning.
Vi har använt oss av remissförfarande där alla förväntats vara delaktiga, förberedda och
engagerade.
Nyanställda har fått introduktion av styrdokument och för Kungsholmen gemensamma
dokument om pedagogiska miljöer och pedagogiska ställningstaganden då vi velat säkerställa
att alla känner sig förtrogna med detta.
Medarbetarskapet hänger starkt ihop med arbetsmiljö, trivsel och även sjukfrånvaro.
Ledningen arbetar aktivt för ett medskapande.
Medarbetarenkäten besvarades till 94% och visade ett AMI på 81, som sänks från 86 förra
året.
Vi har lyft in och diskuterat de handlingsplaner som varje förskola skrivit utifrån resultaten i
medarbetarenkät och förskoleundersökning då målet en mer jämn nivå i förskoleområdet.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Minskade kringuppgifter för pedagogerna på förskolan

2018-02-02

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Ingen
Nämndmål:
4.3.1 Kungsholmens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Ingen
Förväntat resultat

De beslut och insatser som nämnden ansvarar för utgår ifrån individens lika rättigheter och
möjligheter. Ett normkritiskt och inkluderande arbetssätt genomsyrar verksamheterna.
Invånare och medarbetare upplever att nämndens verksamheter är inkluderande och är fria
från diskriminering.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enheterna genomför kompetenshöjande insatser för medarbetare
om normkritiskt arbete

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningens verksamheter, som möter vårdnadshavare, ger
dem information om barn och ungdomars rättigheter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse
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Enhetsmål:
Områdets förskolor är inkluderande och har nolltolerans mot diskriminering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barn, vårdnadshavare och medarbetare upplever att områdets förskolor är inkluderande och är
fria från diskriminering.
Analys

Vi ser god måluppfyllelse. Alla avdelningar har gjort en kartläggning av risker i sina rutiner
utifrån diskrimineringsgrunderna. De har sedan sammanställt och analyserat resultatet och
skapat åtgärder i en Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Pedagogerna
upplevde att de hade goda reflektioner och diskussioner och såg vissa risker, främst kring
ålder och etnicitet.
Då planen blev klar under hösten har uppföljning av värdegrund, plan mot diskriminering och
kränkande behandling i pedagogiska verktyget inte kommit igång riktigt på alla avdelningar.
Ledningen ser dock att det kommer att bli lättare att följa upp planen genom verktyget.
Under våren har områdets chefer varit på fortbildning om "Lika rättigheter och möjligheter på
jobbet" samt "Allas rätt". Materialet ska introduceras på arbetsplatsträffarna.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention
Ingen
Nämndmål:
4.4.1 Barn och ungas rättigheter respekteras
Ingen
Förväntat resultat

Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid genomförande av insatser.
Barnkonventionen är ett levande dokument i förskolans verksamhet. I planeringen av parker
och lek- och idrottsmiljöer finns ett barnperspektiv.
Enhetsmål:
Områdets förskolor arbetar aktivt med barnkonventionen
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnen ges möjlighet att reflektera kring värdefrågor tillsammans med andra barn och vuxna i
olika sammanhang.
stockholm.se
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Analys

Förskolornas arbetssätt har genomsyrats av värdegrundsfrågor. Barnens behov, åsikter och
känslor har bekräftats och bemötts med nyfikenhet och respekt. Förskolorna har använt sig
aktivt av materialet "10 kompisböcker". WKI visar att arbetet med barnkonventionen och de
mänskliga rättigheterna är förankrat hos pedagogerna. Barnens enskilda behov och åsikter har
fått tagit plats och utrymme att påverka verksamheten i hög grad. I WKI ser vi att arbetslagen
skattat sig något lägre i arbetet med att omsätta och ta till vara de mänskliga rättigheterna och
barnkonventionen i ämnet språk och kommunikation än i de andra områdena.
Arbetet med att stödja barn i deras modersmål har inte följts fullt ut. Ett reviderat
språkdokument kommer implementeras under kommande läsår.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

.

2017-02-04

2017-12-31

Förskolorna arbetar med materialet "Tio kompisböcker" som
redskap i arbetet med att öka barnens kunskaper kring- och
förståelse för sina rättigheter utifrån barnkonventionen

2018-02-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld
Ingen
Nämndmål:
4.5.1 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Ingen
Förväntat resultat

Medarbetare inom nämndens verksamheter har kunskaper om våld i nära relationer och
normkritiskt förhållningssätt. Allmänheten får information om vart de kan vända sig vid våld i
nära relation. Personer utsatta för våld i nära relation erbjuds samordnat individuellt stöd.
Barnperspektivet beaktas alltid.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter implementerar de lokala rutinerna för arbetet mot våld
i nära relationer

2018-01-01

2018-12-31

Förskolepersonal lär sig att använda materialet "Liten och trygg"
från Brottsoffermyndigheten

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde har kunskap om att uppmärksamma
och hantera våld i nära relationer
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

Pedagogerna är väl förtrogna med arbetsrutiner kring anmälningsskyldigheten.
Analys

Medarbetarna har fått erbjudande att fördjupa sina kunskaper om våld i nära relationer genom
föreläsningarna: "Normkritik och våld", "Hedersrelaterat förtryck och våld" samt seminariet
"Säkra vare unge".
På arbetsplatsträffarna i april hade vi genomgång av arbetsrutinerna kring
anmälningsskyldigheten. Under höstterminen har förskolorna arbetat med normkritiskt
förhållningssätt. Enheten kommer fortsätta att implementera de lokala rutinerna för våld i
nära relationer under 2019.
Enhetens specialpedagog har genomgått en utbilding i ABC, vilket står för Alla barn i
centrum. Kungsholmens vårdnadshavare har självmant kunnat anmäla sig till att gå en sådan
utbildning för att stärka sitt föräldrarskap.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande
Ingen
Nämndmål:
4.7.2 Barn i förskolan är delaktiga i demokratiska processer
Ingen
Förväntat resultat

Barn utforskar, undersöker och fördjupar sitt lärande utifrån egna frågeställningar. Barn
upplever att deras hypoteser och teorier är viktiga i det undersökande som pågår. Pedagogerna
tar ansvar för när ny fakta eller material ska tillföras. Fakta och fantasi berikar varandra och
barn och personal skapar ny kunskap tillsammans.
Indikator

Andel vårdnadshavare
som upplever att barnen i
förskolan är delaktiga i
demokratiska processer

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

93 %

93 %

93 %

96 %

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

88 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbeta med Kungsholmens pedagogiska ställningstaganden i
förskolornas ledningsgrupper

2018-01-01

2018-12-31

Period

2018

Avvikelse
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Enhetsmål:
Förskolorna i området präglas av reflektionskultur där alla barn får möjlighet att delta
aktivt i reflektion och dokumentation
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Den pedagogiska verksamheten organiseras så att det dagligen finns utrymme för
demokratiska samtal där oliktänkande i gruppen synliggörs.
En mångfald av barns initiativ, frågor, tankar och hypoteser har uppmuntrats och är väl
synliga på förskolorna
Analys

I förskoleundersökningen hade området ett högt snitt på 93% och vi låg högre än stadens
89%. . Däremot visar resultaten från WKI att vi behöver utveckla arbetet med att den
pedagogiska dokumentationen som behövs som underlag för uppföljning och för utvärdering.
Ett utvecklingsområde är att få till systematiken i dokumentationen. Reflektion görs dagligen,
men underlagen behöver samlas i reflektionsverktyget för att systematisk se tillbaka och
planera framåt.
Förskolorna har varit bra på att skapa förutsättningar och möten för barnens reflektioner och
arbetat med att ställa öppna och generativa frågor för att stimulera barnens
reflektionsförmåga. Pedagogerna delar ofta in barnen i mindre grupper för att varje enskilt
barn lättare ska kunna komma till tals. Det förs också samtal med barnen och arbetas aktivt
kring demokrati och värdegrundsfrågor. Arbetet med reflektion och pedagogiska
dokumentationen behöver fortfarande utvecklas. Flera avdelningar behöver arbeta med att låta
barnen bli delaktiga i den processen. Arbetet med att stödja de förskolor som behöver
utveckla sitt arbete med detta har påbörjats, men kommer att fortsätta under kommande läsår.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Fortbildning kring pedagogisk dokumentation i nätverk eller
pedagogiskt forum

2018-01-22

2018-12-31

Ledningen ger extra stöd och ledning åt de förskolor som behöver
stöd i att utveckla sin tankekultur/reflektionskultur

2018-01-22

2018-12-31

Pedagogisk utvecklingsledare stöttar samtliga pedagoger till att bli
aktiva och säkra i skolplattformens pedagogiska verktyg

2018-01-22

2018-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
4.7.3 Förskola och hem samverkar med varandra utifrån sina olika roller
Ingen
Förväntat resultat

Vårdnadshavare upplever att de bemöts med respekt av förskolans personal. Vårdnadshavare
känner att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamhet, uppföljning och
utvärdering.
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Indikator

Andel vårdnadshavare till
barn i förskolan som
anser att de har möjlighet
till samverkan med
förskolan

Periodens
utfall

Utfall
m än/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

84

83

84

87

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsm ål

88 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna utvecklar informationen i verksamhetsbreven med
syftet att tydliggöra följande utvecklingsområden; språk, digitala
verktyg och pedagogiska miljöer

2018-01-01

2018-12-31

Period

2018

Avvikelse

Enhetsmål:
Marieberg och Essingeöarnas förskolor samverkar med vårdnadshavarna om
barnets lärande, utveckling, trivsel och omsorg
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Varje barn får tillsammans med vårdnadshavare en god introduktion i förskolan.
Förskoleundersökningens fråga kring vårdnadshavare upplevelse av att deras barns utveckling
och lärande dokumenteras och synliggörs ska öka.
Analys

Enhetens förskolor har föräldraaktiv introduktion då föräldrar deltar under hela dagen under
introduktionsperioden. Pedagogerna har lagt stor vikt på att skapa trygghet och god kontakt
med vårdnadshavarna samt gett dem kunskap om förskolans struktur och innehåll.
Pedagogerna arbetar dagligen för ett gott bemötande och samverkan med vårdnadshavarna.
Området har fått relativt få klagomål, vilket vi ser som en indikator på att förskolorna håller
en bra kvalitet och att pedagogerna samverkar med familjerna på ett bra sätt. Vi har varit noga
med att snabbt möta upp de klagomål som inkommit samt att bemöta dem på ett professionellt
sätt.
Förskolornas verksamhetsbrev har utvecklats och blivit mer informativa. Förskolornas
användande av Facebook har utvecklats och används av alla förskolor i enheten.
På de föräldramöten som genomförts har vårdnadshavarna fått möjlighet till delaktighet och
inflytande över plan mot diskriminering och kränkande behandling. Varje förskola har
genomfört förskoleråd.
Vi har sett över rutiner och arbetssätt för att utveckla arbetet med att vårdnadshavare dagligen
kan få information om vad deras barn varit med om under dagen. Vi kommer att
implementera åtgärderna under 2019.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ökad möjlighet till att dela information via flera Iphone. Öppenhet
för spontana samtal med vårdnadsvarna samt erbjuda ett kortare
samtal för vårdnadshavare till blivande skolbarn under tidig
vårterminen.

2017-02-04

2017-12-31

Avvikelse

Uppföljning av ekonomi
Uppföljning av driftbudget
Investeringar
Medel för lokaländamål
Övrigt

Kvalitetsarbete
De klagomål som inkommit har handlat om brister i det professionella bemötandet gentemot
vårdnadshavare, brister i omsorgen samt brist på information kring organisation och
pedagogisk verksamhet. Ledningen har följt upp klagomålen och vidtagit de åtgärder som
behövts. Flera positiva synpunkter har inkommit gällande förskolornas vernissager som de
hade innan sommaren. När det gäller förskolornas digitala närvarohantering (skolplattformen)
har vårdnadshavare haft synpunkter på att appen inte är tillräckligt användarvänlig. De vill
kunna registrera schema direkt i appen samt göra en frånvaroanmälan för flera dagar.

Övrigt

stockholm.se

S:t Göran

Tjänsteutlåtande
Dnr: 1.2.1-530-2018
Sid 1 (27)

Handläggare
Marie In de Betou

Verksamhetsberättelse VB 2018 för S:t
Göran
Förslag till beslut

S:t Göran

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 2 (27)

Innehållsförteckning
Sammanfattande analys ........................................................................................................... 3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.......................................................... 8
1. Ett Stockholm som håller samman .................................................................................................8
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor...................................................8
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar .....................................................12
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande .....................................................12
2. Ett klimatsmart Stockholm ...........................................................................................................14
2.1 Energianvändningen är hållbar..............................................................................................14
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva ...............................................................................15
2.5 Stockholms miljö är giftfri ....................................................................................................16
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm ..............................................................................................17
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar ..................................................................17
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm ............................................................................................18
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika .....................................18
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor ...........................................19
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från
diskriminering .............................................................................................................................22
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet
med FN:s barnkonvention ...........................................................................................................23
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld ..................................................23
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande...........................................24

Uppföljning av ekonomi......................................................................................................... 27
Uppföljning av driftbudget ...............................................................................................................27
Investeringar .....................................................................................................................................27
Medel för lokaländamål....................................................................................................................27
Övrigt ...............................................................................................................................................27

Kvalitetsarbete ........................................................................................................................ 27
Övrigt....................................................................................................................................... 27
Bilagor
Bilaga 1: Kopia av Sammanställning avvikelser och klagomål 2018

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 3 (27)

Sammanfattande analys
Arbetsprocess:
Analyserna av respektive förskolas resultat har legat till grund för det resultat som skrivs fram
och analyseras i denna S:t Görans förskoleenhets verksamhetsberättelse. Inför arbetet med
tertial 2 gjordes utvärderingar av de mål som är direkt kopplade till vårt statliga uppdrag
utifrån läroplanen då vårt verksamhetsår löper från augusti till juni. Detta gör att vissa resultat
som presenteras i verksamhetsberättelsen fanns klara redan i T2 och därför står fast.
Arbetslagens uppföljningar och utvärderingar i enhetens pedagogiska verktyg samt andra
insamlade underlag låg till grund för de resultat som då presenterades. Under höstens APTmöten har medarbetare och ledning tillsammans fortsatt att följa upp och utvärdera övriga
mål. På våra studiedagar i september arbetade varje förskola fram nya mål utifrån
läroplansuppdraget och som vi kommer att ta med oss in i verksamhetsplanen för 2019.
Under vårterminen deltog ledningens i samtliga arbetslags WKI-arbete vilket bidrog till
samsyn och transparens i arbetslagens resonemang och värderingar av verksamheten. Under
höstens WKI arbetade arbetslagen självständigt med att göra sina skattningar och resultatet
analyserades sedan i huvudsak av enhetens pedagogiska utvecklingsledare och vissa
justeringar gjordes för att säkerställa relevanta bedömningar.
Resultatet från medarbetarenkäten har analyserats tillsammans med medarbetarna på APTmöte. Förskoleundersökningen har dels analyserats på förskolenivå av ledningen men också
på avdelningsnivå av medarbetarna i respektive arbetslag.
Pedagogiska utvecklingsledaren och specialpedagogen har varit delaktiga i hela
arbetsprocessen från verksamhetsplan till verksamhetsberättelse och bidragit med sina
kunskaper och perspektiv på verksamheterna. I slutskedet är det förskolechef och biträdande
förskolechef som samlat alla uppföljningar och skrivit fram de gemensamma rapporterna.
Måluppfyllelse
Generellt ser vi en god måluppfyllelse inom samtliga målområden på enhetens alla förskolor.
Dock ser vi variationer i graden av måluppfyllelse både mellan och inom förskolorna vilket
kommenteras nedan.
Resultatet i medarbetarenkäten är mycket gott och har ökat sedan 2017 i enheten inom
samtliga indexområden; aktivt medskapandeindex 89% motivation 88% , ledarskap 87 % och
styrning 91% . Enkäten signalerar om förtroendefulla relationer mellan chefer och
medarbetare och en hög trivsel på arbetsplatsen. Vi ser detta som ett resultat av det relativt
nära ledarskap som det delade ledarskapet mellan förskolechef och biträdande förskolechef
innebär. Vi tror också att förtydligandet av teamets olika uppdragsbeskrivningar har bidragit
till att medarbetarna upplever sig sedda av ledningen även då feedbacken kommer från den
pedagogiska utvecklingsledaren eller specialpedagogen.För att ge medarbetarna mer
kontinuerlig feed-back har ledningsteamet under hösten upprättat en systematik i att varje
arbetslag ges återkoppling i sitt reflektionsverktyg en gång i månaden. Detta kan vi redan nu
se att det lett både till att medarbetarna känner större bekräftelse på sitt arbete men också
bidra med ytterligare styrning av det pedagogiska arbetet i de fall vi ser att det behövs. Det
har också givit oss ytterligare underlag för vilka arbetslag som behöver prioriteras
stöd/utmaning av den pedagogiska utvecklingsledaren och specialpedagogen.
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Upplevelsen av att man gör ett meningsfullt arbete 100 % och är väl förtrogen med
verksamhetens mål 100% tror vi är avgörande delar som spiller över på även andra resultat på
ett positivt vis. Vi hade under våren en relativt låg sjukfrånvaro som även den speglar den
trivsel och arbetsglädje som medarbetar enkäten visar på, det rullande värdet för året låg i
november på 6,4 % att jämföra med 7,2 % 2017. Dessvärre har medarbetare på flera av
enhetens förskolor under hösten drabbats av längre sjukdomsperioder som har inneburit
utmaningar för verksamheten. Personalomsättningen var vid avläsningen på 22,42 % vilket
innebär en sänkning på drygt 4 % jämför med föregående år även detta ser vi som ett tecken
på att medarbetarna trivs på arbetsplatsen och väljer att stanna kvar. Dock ser vi i ledningen
ändå rekryteringen som en stor utmaning och anser det svårt att få tag på både barnskötare
och förskollärare med den kompetens vi efterfrågar. Vad gäller förskollärare är det hård
konkurrens om varje sökande och vi har ibland svårt att möta lönekraven. Vi rekrytering av
barnskötare är utmaningen att hitta personer med tillräcklig kompetens och erfarenhet.
Valvet är den förskola som avviker och har ett sämre resultat än 2017 men även där visar
resultatet på högt förtroende och gott samarbete mellan ledning och medarbetare. Sänkningen
var mycket väntad utifrån de förändrade omständigheter som sammanslagningen av de tre
förskolorna har inneburit men framförallt utifrån de aspekter som rört problem i lokalen och
incidenter kopplade till det intilliggande bygget och som har påverkat verksamheten och
arbetsbelastningen i mycket hög grad. Dock har förutsättningarna förbättras avsevärt under
hösten i samband med att det intilliggande bygget efterhand börjat avvecklats och förskolans
lokal övergått till vanlig drift. Under våren gav Valvets medarbetare starka signaler om att det
inte är hållbart med en organisation där avdelningarna själva ska sköta sin disk. Ledningen
lyssnade in detta och har från och med hösten 2018 utökat timmarna i köket så att detta arbete
har lyfts bort från avdelningarna.
Vi ser en gemensam utmaning på samtliga av våra förskolor vad gäller medarbetarnas
upplevda arbetsbelastning. Om vi jämför med resultatet från förra året är det i år en större
andel som instämmer i ”Jag har en rimlig arbetsbelastning” 48% 2018 att jämföra med 37%
2017. Dock visar resultatet på att ytterligare åtgärder behöver vidtas. En analys av att siffrorna
gått åt rätt håll är att handlingsplanerna utifrån förra årets medarbetarenkät satte fokus på detta
och aktiviteter genomfördes. Här märker Röda villan ut sig på ett mycket positivt vis och har i
år 67 % som anser sig ha en rimlig arbetsbelastning att jämföra med 27% 2017. Vi i
ledningen hörde och såg i dialog med våra medarbetare att man upplever en stor belastning
gällande dokumentation och förberedelser inför möten och samtal med vårdnadshavare. Vi
har fram till höstterminen haft två utvecklingssamtal per barn och år och erbjudit två
föräldramöten per år på alla våra avdelningar. Vi såg att detta tillsammans med övrig
dokumentation och uppföljningar bidrog till en stor arbetsbelastning. Från och med
höstterminen prövar vi därför att minska till att ha ett utvecklingssamtal och ett föräldramöte
per år. Genom att minska kvantiteten av samtal och mötes forum tror vi att vi kommer att
kunna höja kvalitén i de samtal vi bjuder in till. Vi har också tillsammans med förskollärarna
arbetat fram en lathund för systematik i arbetet med utvecklingssamtal som vi tror kommer
bidra till en tydlighet i ansvarsfördelning mellan barnskötare och förskollärare och ökad
nöjdheten utifrån mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs där
nöjdheten i år endast är 71 % vilket är en sänkning från 75% 2017.
Likvärdigheten mellan förskolorna pedagogiska kvalité var en utmaning vi tog med oss in i
2018 och som vi ser att vi gjort stora framsteg emot. Kronan var den förskola som skiljde sig
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mest från övriga i fråga om kvalitet i den pedagogiska miljön och verksamheten. Vi kunde
ganska snabbt i januari konstatera att de saknades förutsättningar för att nå likvärdighet med
övriga förskolor i enheten. Medarbetare behövde kompetensutvecklas för att kunna nå
verksamhetens mål och vi behövde göra prioriteringar i miljö och material. Enhetens
specialpedagog och pedagogiska utvecklingsledare har tillsammans med cheferna arbetat
intensivt för att utveckla verksamheten. Den viktigaste faktorn som bidragit till de framsteg
som gjorts är den praktiska handledningen som specialpedagogen och den pedagogiska
utvecklingsledaren bidragit med genom en hög närvaro i verksamheten under vårterminen. Nu
finns en struktur och ett innehåll i verksamheten som saknats och tidigare skapat oro i såväl
barn-, vårdnadshavare- som pedagoggrupp.Vi har minskat antalet barn på förskolan i samband
med starten av höstterminen. Detta för att möjliggöra en organisation med två i stället för tre
arbetslag vilket vi kan se ett positivt utfall av. Arbetslagen har blivit mindre sköra vid
frånvaro och lokalerna disponeras på ett bättre vis. Kronan har utvecklats i positiv riktning
och behöver inte längre det dagliga aktiva stödet av den pedagogiska utvecklingsledaren och
specialpedagogen.
Enhetens wki-värde sänktes från 3,9 till 3,7 mellan tertial 2 och verksamhetsberättelsen. En
förklaring till detta är att vår nya förskola Dammen har behövt prioritera utveckling av
organisationen och att få vardgasarbetet att flyta i det nya sammanhanget. Detta har gjort att
det till viss del saknas dokumenationsunderlag på flera avdelningar och att man överlag
stannat på nivå 3. Även på andra förskolor ser vi att bristfällig dokumentation är det som gör
att man inte alltid når nivå 4.
Arbetet med verksamhetsplaner och uppföljningar per förskola har hjälp oss att synliggöra
verksamheternas utmaningar på ett mycket positivt vis. Det har också bidragit till att vi
märker att vi behöver göra förändringar i hur vi i ledningen organiserar tiden så att vi skapar
goda förutsättningar för pedagogerna att arbeta systematiskt med uppföljning och utvärdering
på ett annat sätt en tidigare. Ledningen har utifrån detta arbetat fram ett pedagogiskt år för
enhetens/förskolornas/avdelningarnas systematiska kvalitets arbete. Syftet med detta är att det
ska bli ett stöd för förskollärarna och arbetslagen i att prioritera sina avdelningsmöten och
husmöten så att tiden räcker till.
KF indikatorn i förskoleundersökningen för enheten blev i år 87% nöjdhet att jämföra med
89% 2017. Sänkningen härleds till det missnöjde och den oro som har funnits och till viss del
fortfarande finns hos Valvets vårdnadshavare och som har en stark koppling till lokalen och
det intilliggande bygget som stundtals orsakat stor påverkan på verksamheten. KF-indikatorn
för Röda villan är 96%, Gula villan 98% , Valvet 76% och på Kronan 83%. Variationen
speglar väl de utmaningar som har funnits även på Kronan men också den stabilitet och höga
kvalité som Röda och Gula villan har präglats av. Vi kan se en differens mellan nöjdheten
bland vårdnadshavare till pojkar respektive flickor och där flickornas vårdnadshavare nästan
genomgående ger verksamheterna högre betyg. KF-indikatorn för flickorna är 91% att
jämföra med 83% hos pojkarna. Vi tänker att en möjlig förklaring skulle kunna vara att vi är
bättre på kommunikationen i den dagliga kontakten med flickornas vårdnadshavare och att det
är något att tänka kring fram över. 96 % anser dock att barnen på förskolan ges lika
möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller
funktionsnedsättning vilket vi ser att ett resultat av vårt normkritiska förhållningssätt och
väletablerade arbete med likabehandling.
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Enhetsmål: S:t Görans förskolor erbjuder pedagogiska miljöer och iscensätter
undervisningen i enlighet med Kungsholmens kommunala förskolors dokument för
pedagogiska miljöer och våra pedagogiska ställningstaganden
Vi ser en god måluppfyllelse utifrån detta mål och S:t Görans förskolor erbjuder överlag rika
pedagogiska miljöer med en mångfald av material som möjliggör estetiska lärprocesser. 92%
av vårdnadshavarna instämmer i att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola
uppmuntrar till lek utveckling och lärande. Att arbeta mer regelbundet med iscensättningar i
miljöerna har varit ett fokus område och där vi ser en positiv utveckling. Tydligare
organisation för när förberedelser ska göras har varit en viktig del i arbetet på Röda villan.
Den pedagogiska utvecklingsledaren har gjort ett betydande arbete i att stödja arbetslag som
behövt arbeta med sina miljöer och särskilt stor förändring kan vi se på förskolan Kronan. På
Gula villan har arbetet med de gemensamma ytorna både ute och inne givit visst resultat dock
ser de fortsatt behov av att utöka antalet erbjudanden till barnen på gården och en grupp är
utsedd för att ta ett särskilt ansvar för detta. På Valvet ser vi hur miljöerna utvecklas i positiv
riktning och att vänavdelningarna samarbetar för att berika miljöerna i de gemensamma
gränderna och på torget. Vad gäller möjlighet till daglig förberedelse och iscensättningar i den
pedagogiska miljön upplevde Valvets pedagoger under vårterminen ett stort hinder i att
arbetslagen själva tog hand om sin disk en organisation som nu är förändrad vilket givit bättre
förutsättningar.
Enhetsmål: Barns förändrade språkliga förmåga synliggörs i högre grad
Vi kan se en godkänd måluppfyllelse utifrån detta mål men variationen mellan förskolorna
och arbetslagen är stor. På vissa avdelningar har pedagogerna fått en systematik i att reflektera
över och dokumentera barnens förändrade språkliga förmåga men det är inte genomgående i
alla arbetslag. Detta blir synligt både i wki-arbetet där vi har en spridning mellan nivå 3-5
inom detta område, i arbetslagens reflektionsprotokoll och till viss del även i
förskoleundersökningen. Skillnaderna i måluppfyllelse tror vi delvis beror på att kunskapen i
att arbeta systematisk med pedagogisk dokumentation med fokus på ett särskilt ämne skiljer
sig åt mellan våra medarbetare. I vissa fall beror det på att andra utvecklingsområden har
blivit överordnade detta som exempelvis på Kronan där organisationen i det vardagliga
arbetet har behövts prioriteras. Ledningens arbete med mer frekvent feedback till arbetslagen i
reflektionsverktyget ser vi har bidragit till att vi kan uppmärksamma brister och ge stöd i detta
arbete. Vårdnadshavarnas nöjdhet utifrån mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk har
stigit en aning från 86 % 2017 till 88% 2018. Anmärkningsvärt är att vårdnadshavare till
pojkar är väsentligt mindre nöjda utifrån detta 83% att jämföra med 93% av flickornas
vårdnadshavare. Vi tänker att det kan finnas flera möjliga förklaringar till detta antingen att
det faktiskt är så att pedagogernas språkliga arbete skiljer sig åt mellan flickor och pojkar
alternativt att man är tydligare i kommunikationen till flickornas vårdnadshavare utifrån detta
målområde.
Enhetsmål: Barnen ges möjlighet och förutsättningar att använda sig av digitala verktyg
som en integrerad del i lek och utforskande
Utifrån detta mål ser vi en god måluppfyllelse på samtliga förskolor. Barnen har dagligen
tillgång till digitala verktyg som använts på ett medvetet vis i undervisningen. Programmering
är en del i den pedagogiska verksamheten på samtliga förskolor och på Gula villan har man
lyft fram fina exempel på hur de äldre barnen har introducerat programmering för sina yngre
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vänner på förskolan. Enhetens pedagogiska utvecklingsledare har en stor kunnighet i hur man
kan arbeta med digitala verktyg i undervisningen och har bidragit till kompetensutveckling för
alla medarbetare vilket vi ser som en stark bidragande orsak till det positiva resultatet. Itinspiratörerna på Röda villan, Valvet och Kronan har också bidragit till kollegialt ’lärande då
de hållit i work-shops på APT-möte. Enheten har också en god tillgång av digitala verktyg
vilket givetvis också bidragit till måluppfyllelsen. Förskoleundersökningen speglar bilden av
att detta är ett arbete som har utvecklats och 82% instämmer nu i att mitt barn har tillgång till
digitala verktyg/hjälpmedel i lärandet att jämföra med 72 % 2017.
Nyöppnad förskola
Under höstterminen utökades enheten med vår nya förskola Dammen. Delar av Röda villans
verksamhet flyttades då från de" tillfälliga" paviljongerna till en en nyrenoverad lokal på
Igeldammsgatan. Inför öppnandet samarbetade den pedagogiska utvecklingsledaren med
personalen kring den pedagogiska miljön som barnen välkomnades till. Uppstarten har gått
bra men också inneburit stora utmaningar för medarbetare att hitta en organisation utifrån de
förutsättningar som de nya lokalerna erbjuder. Arbetsätt som togs med från Röda villan
behöver förändras i sin nya kontext. Medarbetarna har tydligt signalerat att de behöver stöd
från ledningen i detta arbete och den pedagogiska utvecklingsledaren och specialpedagogen
har och kommer att prioritera tid till detta. I januari växer Dammen med ytterligare barn och
rekryteringsprocessen har varit framgångsrik och vi välkomnar då två nya förskollärare och
en barnskötare till Dammen. Under 2019 ser vi ett starkt behov av att ha organisation och
struktur av den pedagogiska verksamheten i fokus. Detta kommer att lyftas fram som ett mål i
VP 2019.
Utvecklingsområden för enheten:
Utifrån våra insamlade resultat och analyser utifrån dessa ser vi utvecklingsområden som
enheten kommer att ta med sig in i verksamhetsåret 2019:
Under 2018 implementerade vi ett nytt pedagogiskt år för vårt systematiska kvalitetsarbete.
Detta för att skapa goda förutsättningar för varje arbetslag att planera och genomföra de
uppföljningar och utvärderingar som ska göras under året. Vi kan dock se en mycket varierat
resultat i arbetslagens systematik både vad det gäller veckoreflektioner och
månadsuppföljningar och en utmaning som vi tar med oss in i 2019 är att få detta att fungera
fullt ut på samtliga förskolor. Vi ser också en variation i innehållet i arbetslagens reflektioner
och vi behöver arbeta med att stärka pedagogerna i sin förmåga att skriva fram planering,
syfte och utfall så att processerna får en tydligare målstyrning.
Ett utvecklingsområde för samtliga förskolor i enheten är dokumentationen av de enskilda
barnens lärprocesser och att kommunicera dessa till vårdnadshavare. Vi har under hösten
2018 börjat använda vårt underlag för systematisk förberedelse av utvecklingssamtal men
detta är bara påbörjat och varje arbetslag behöver hitta former för hur de säkerställer att
underlaget använts och och bidrar till önskat resultat .
Ett annat utvecklingsområde handlar om att vi behöver säkerställa att alla barn ges möjlighet
till professionella kulturupplevelser och vi ser att det framförallt har varit en utmaning för
yngrebarns grupperna. Vår styrka finns i att möjliggöra och lyfta fram barens eget
kulturskapande i estetiska lärprocesser.
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I enheten finns sedan flera år tillbaka ett fokus på hållbarhetsfrågor och pedagogerna
iscensätter medvetet en undervisning där barnen ges möjlighet att närma sig och utforska
olika aspekter av hållbarhet. Ofta har utforskandet hamnat i ett relationella undersökande av
djur, natur och ekologi. Arbetet är ämnesöverskridande och i dokumentation synliggörs hur
olika ämnen och språk inkluderas och berikar läroprocesserna.Detta är ett framgångsrikt
arbete som vi vill ta med oss in i 2019 och fortsätta att utmana så väl barnen som pedagoger
utifrån. Handlingskompetens i relation till hållbar framtid är ett begrepp som vi kommer att
fördjupa under 2019 och som finns med i enhetens gemensamma projektrubrik. .

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor
Ingen
Indikator

Kvalitetsindikatorn Självvärdering utifrån
läroplansuppdraget

Periodens
utfall

3,7

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017
3,6

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

3,8

3,8

2018

Analys
Enhetens wki-värde sänktes från 3,9 till 3,7 mellan tertial 2 och verksamhetsberättelsen. En förklaring till detta är att vår nya
förskola Dammen har behövt prioritera utveckling av organisationen och att få vardgasarbetet att flyta i det nya
sammanhanget. Detta har gjort att det till viss del saknas dokumenationsunderlag på flera avdelningar och att man överlag
stannat på nivå 3. Även på andra förskolor ser vi att bristfällig dokumentation är det som gör att man inte alltid når nivå 4.

Nämndmål:
1.1.1 Barn leker, utforskar och lär i kreativa pedagogiska miljöer
Ingen
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Förväntat resultat

De pedagogiska miljöerna på förskolorna är likvärdiga och utformade till estetiska platser
som uppmuntrar till möten och samarbete. Många erbjudanden för utforskande och lek finns
tillgängliga för barnen. Materialet är rikt och varierat och barnen använder sig av digitala
verktyg i lek och utforskande.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Andel vårdnadshavare
som upplever att den
pedagogiska miljön på
barnets förskola
uppmuntrar till lek,
utveckling och lärande.

92 %

91 %

93 %

84 %

Andel vårdnadshavare
som upplever att det är
ordning och reda på
barnets förskola

74 %

Förskolepersonalens
bedömning av den
pedagogiska miljön

3,9

Indikator

Progno
s helår

3,6

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

87 %

2018

80 %

2018

3,8

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolepersonalens bedömarkompetens kvalitetssäkras i syfte att
säkerställa likvärdigheten

2017-01-01

2018-12-31

Implementera Kungsholmens dokument för pedagogisk miljö på
alla förskolor för att skapa likvärdighet.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
S:t Görans förskolor erbjuder pedagogiska miljöer och iscensätter undervisningen i
enlighet med Kungsholmens kommunala förskolors dokument för pedagogiska
miljöer och våra pedagogiska ställningstaganden
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla barn och vårdnadshavare möts av en rik, tillgänglig och tydlig pedagogisk miljö.
Förskollärarna iscensätter en ämnesöverskridande undervisning med utgångspunkt i estetiska
lärprocesser
Analys

Vi ser en god måluppfyllelse utifrån detta mål och S:t Görans förskolor erbjuder överlag rika
pedagogiska miljöer med en mångfald av material som möjliggör estetiska lärprocesser. 92%
av vårdnadshavarna instämmer i att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola
uppmuntrarar till lek utveckling och lärande. Att arbeta mer regelbundet med iscensättningar
i miljöerna har varit ett fokus område och där vi ser en positiv utveckling. Tydligare
organisation för när förberedelser ska göras har varit en viktig del i arbetet på Röda villan.
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Den pedagogiska utvecklingsledaren har gjort ett betydande arbete i att stödja arbetslag som
behövt arbeta med sina miljöer och särskilt stor förändring kan vi se på förskolan Kronan. På
Gula villan har arbetet med de gemensamma ytorna både ute och inne givit visst resultat dock
ser de fortsatt behov av att utöka antalet erbjudanden till barnen på gården och en grupp är
utsedd för att ta ett särskilt ansvar för detta. På Valvet ser vi hur miljöerna utvecklas i positiv
riktning och att vänavdelningarna samarbetar för att berika miljöerna i de gemensamma
gränderna och på torget. Vad gäller möjlighet till daglig förberedelse och iscensättningar i den
pedagogiska miljön upplevde Valvets pedagoger under vårterminen ett stort hinder i att
arbetslagen själva tog hand om sin disk en organisation som nu är förändrad vilket givit bättre
förutsättningar.
Nämndmål:
1.1.2 Barn utvecklar sina språkliga förmågor
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barn ger uttryck för sina egna uppfattningar, reflekterar, lyssnar, samtalar och ges möjlighet
att utveckla ett nyanserat talspråk.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Andel vårdnadshavare
som upplever att barnet
uppmuntras till att
utveckla sitt språk

88

83

93

Förskolepersonalens
bedömning av arbetet
med den språkliga
utvecklingen

3,7

Indikator

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

3,5

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

87 %

2018

3,6

2018

Enhetsmål:
Barns förändrade språkliga förmåga synliggörs i högre grad
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnens förändrade språkliga förmåga finns dokumenterad på både individ och gruppnivå
Analys

Vi kan se en godkänd måluppfyllelse utifrån detta mål men variationen mellan förskolorna
och arbetslagen är stor. På vissa avdelningar har pedagogerna fått en systematik i att reflektera
över och dokumentera barnens förändrade språkliga förmåga men det är inte genomgående i
alla arbetslag. Detta blir synligt både i WKI-arbetet där vi har en spridning mellan nivå 3-5
inom detta område, i arbetslagens reflektionsprotokoll och till viss del även i
förskoleundersökningen. Skillnaderna i måluppfyllelse tror vi delvis beror på att kunskapen i
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att arbeta systematisk med pedagogisk dokumentation med fokus på ett särskilt ämne skiljer
sig åt mellan våra medarbetare. I vissa fall beror det på att andra utvecklingsområden har
blivit överordnade detta som exempelvis på Kronan där organisationen i det vardagliga
arbetet har behövts prioriteras. Ledningens arbete med mer frekvent feedback till arbetslagen i
reflektionsverktyget ser vi har bidragit till att vi kan uppmärksamma brister och ge stöd i detta
arbete. Vårdnadshavarnas nöjdhet utifrån mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk har
stigit en aning från 86 % 2017 till 88% 2018. Anmärkningsvärt är att vårdnadshavare till
pojkar är väsentligt mindre nöjda utifrån detta 83% att jämföra med 93% av flickornas
vårdnadshavare. Vi tänker att det kan finnas flera möjliga förklaringar till detta antingen att
det faktiskt är så att pedagogernas språkliga arbete skiljer sig åt mellan flickor och pojkar
alternativt att man är tydligare i kommunikationen till flickornas vårdnadshavare utifrån detta
målområde.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Gemensam mall för projektberättelser

2018-01-01

2018-04-20

Avvikelse

Nämndmål:
1.1.3 Barn ges möjligheter att utveckla digital kompetens
Ingen
Förväntat resultat

Alla barn använder digitala verktyg i undersökande och lek samt får möjlighet att pröva
programmering.
Indikator

Andel vårdnadshavare
som upplever att barnet
använder digitala verktyg i
sitt lärande

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

82

77

87

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

71 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kompetensutveckling inom varje förskoleområde i att använda
olika digitala verktyg samt programmering.

2018-01-01

2018-12-31

Period

2018

Avvikelse

Enhetsmål:
Barnen ges möjlighet och förutsättningar att använda sig av digitala verktyg som en
integrerad del i lek och utforskande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

De digitala verktygen bidrar i barnens lärprocesser och används medvetet i undervisningen.
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Analys

Utifrån detta mål ser vi en god måluppfyllelse på samtliga förskolor. Barnen har dagligen
tillgång till digitala verktyg som använts på ett medvetet vis i undervisningen. Programmering
är en del i den pedagogiska verksamheten på samtliga förskolor och på Gula villan har man
lyft fram fina exempel på hur de äldre barnen har introducerat programmering för sina yngre
vänner på förskolan. Enhetens pedagogiska utvecklingsledare har en stor kunnighet i hur man
kan arbeta med digitala verktyg i undervisningen och har bidragit till kompetensutveckling för
alla medarbetare vilket vi ser som en stark bidragande orsak till det positiva resultatet. Itinspiratörerna på Röda villan, Valvet och Kronan har också bidragit till kollegialt ’lärande då
de hållit i work-shops på APT-möte. Enheten har också en god tillgång av digitala verktyg
vilket givetvis också bidragit till måluppfyllelsen. Förskoleundersökningen speglar bilden av
att detta är ett arbete som har utvecklats och 82% instämmer nu i att mitt barn har tillgång till
digitala verktyg/hjälpmedel i lärandet att jämföra med 72 % 2017.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Ingen
Nämndmål:
1.3.1 Kungsholmen har levande stadsdelar där boende och besökare är trygga
Ingen
Förväntat resultat

Kungsholmens stadsdelsområde är tryggt och säkert att bo och vistas i. Trygghetshöjande
insatser genomförs i samverkan med polis och andra aktörer. Förvaltningen har en god
beredskap vid allvarliga händelser. Genom integrationsskapande aktiviteter möjliggörs möten
mellan kulturer och generationer.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen söker medel från de extra trygghetsmedel som finns
i budget 2018 för att genomföra trygghetshöjande åtgärder.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande
Ingen
Nämndmål:
1.6.1 Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kulturutbud
Ingen
Förväntat resultat

Inom nämndens verksamheter finns möjlighet till eget skapande och möjlighet att ta del av
kultur i olika former. Nämnden verkar för att kulturen tillgängliggörs för alla inom
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stadsdelsområdet oavsett könstillhörighet, ålder eller funktionsnedsättning. Nämnden har ett
gott samarbete med kulturförvaltningen.
Indikator

Andel vårdnadshavare
som upplever att förskolan
ger barnet möjlighet att ta
del av och möta olika
sorters kulturutbud på och
utanför förskolan

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

49

46

52

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

69 %

Period

2018

Analys
Vi är långt ifrån att nå stadens mål utifrån detta. Vår analys är att vårdnadshavare önskar fler kulturella upplevelser utanför
förskolan och att vi inte har lyckats möta detta. Vi ser ett dilemma i att förskolans uppdrag främst handlar om barn som
kulturproducenter och inte konsumenter. Vi behöver dock se över hur vi säkerställer vårt uppdrag kring att alla barn ska få ta
del av proffessionella kulturupplevelser.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolan arbetar aktivt med att tydliggöra vad kultur inom
förskolan innebär

2018-01-01

2018-12-31

Förskolorna använder sig av Kulans erbjudande minst en gång per
termin. (Kulan, subventionering av kulturupplevelser)

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen sprider information och goda exempel på
kulturområdet inom verksamheterna

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
S:t Görans förskoleområde erbjuder ett varierat kulturutbud samt ökar
medvetenheten och förståelsen av vad begreppet kulturskapande och kulturutbud
kan betyda i vår verksamhet.
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Barnen blir kuturproducenter i verksamheten på förskolan och får också möjlighet att ta del av
professionella kulturupplevelser.
Vi höjer resultatet i förskoleundersökningen inom detta område.
Analys

Barnen i S:t Görans förskoleenhet har överlag rika möjligheter till eget kulturskapande. På de
flesta avdelningar spegla så väl de pedagogiska miljöerna som reflektionsprotokollen ett
medvetet arbete med estetiska lärprocesser där barn eget kulturskapande är centralt. På några
avdelningar behöver mängden och variationen av material utökas och pedagoger behöver
kompetensutvecklas i hur de kan använda sig av och få fatt i barnens lärande genom arbetet
med olika estetiska språk. Vi ligger långt under stadensmål vad gäller brukarnas nöjdhet
utifrån barns möjlighet till kultur i förskolan. Vår analys är att det finns ett glapp mellan
vårdnadshavarnas förväntan och önskemål om kulturupplevelser utanför förskolan kontra
verksamhetens fokus på barnens eget kulturskapande. Detta har vi fått bekräftat i bland annat
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dialog med vårdnadshavare på föräldramöte. Vi har sett flera fina arbeten där grupperna sökt
och fått kontakt med poeter och konstnärer i sitt projekterande vilket vi ser som fantastiska
kulturella möten där barnens egna arbeten givits värde och märkvärdiggjorts. Vi behöver dock
se över hur vi säkerställer vårt uppdrag kring att alla barn ska få ta del av proffessionella
kulturupplevelser.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

Förskoleråd med fokus på kulturbegreppet

2018-01-12

2018-04-05

Avvikelse

Analys
Ledningen har bjudit in till dessa möten men ett mycket lågt eller inget deltagande och vi kan konstatera att detta inte var ett
angeläget ämne för vårdnadshvarna att möta ledningen kring.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar
Ingen
Nämndmål:
2.1.1 Energianvändningen inom nämndens verksamheter är hållbar
Ingen
Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan och energiförbrukning. Nämndens verksamheter använder
energieffektiva alternativ. Elförbrukningen per kvadratmeter i nämndens lokaler minskar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens samtliga verksamheter ska minska mängden
pappersutskrifter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Energianvändningen minskar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Pappersutskrifterna minskar
Analys

Målet var att minska antalet pappersutskrifter och som en aktivitet för att nå detta har vi gjort
ett tillägg i ledningens och funktionsbrevlådornas mailsignaturer ”Tänk på miljön innan du
skriver ut detta”. Dock har vi inga mätverktyg som kan säkerställa önskat resultat.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Tillägg i e-postsignaturer för ledning och förskolornas
funktionsbrevlådor (Gemensamt för hela S:t Görans förskoleenhet)

2018-01-11

2018-05-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Ingen
Nämndmål:
2.4.1 Nämndens verksamheter minskar uppkomsten av avfall och ökar
återvinningen
Ingen
Förväntat resultat

Verksamheterna förebygger uppkomsten av avfall. Avfallet återbrukas och återvinns i
möjligaste mån och tas omhand resurseffektivt. Inget farligt avfall förekommer i
hushållssoporna. Skräphanteringen i parkerna är effektiv och miljövänlig.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samtliga verksamheter skapar rutiner när det gäller återvinning av
förpackningar för att öka medvetandet och utsorteringsgraden

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
S:t Görans förskolor har en hållbar sophantering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ökad sortering av verksamheternas avfall. Barnen görs delaktiga i sorteringen.
Analys

Vår nya miljöstuga på Röda villan finns nu på plats och används sedan årsskiftet. Detta har
gjort att sorteringen har ökat. S:t Görans parken är inbokade regelbundet och kör det sorterade
avfallet till en miljöstation. Efter utvärdering med pedagogerna ser vi fortfarande ett
utvecklingsområde i att göra barnen mer delaktiga i sorteringen. Detta gäller främst Gula och
Röda villans barn där möjligheterna nu är goda men en tydlig rutin saknas för att hitta en
regelbundenhet. På Valvet och Kronan finns tillgång till miljörum och barnen har gjorts
delaktiga i sorteringen. Under våren har förskolan Kronan fått matsortering.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

S:t Göransparken hämtar sorterat avfall

2018-01-11

2018-06-30

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 16 (27)

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri
Ingen
Nämndmål:
2.5.1 Nämndens verksamheter är kemikaliesmarta och giftfria
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barn och vuxna i nämndens verksamheter exponeras inte för skadliga kemikalier.
Förvaltningens medarbetare är medvetna om vikten av en hållbar utveckling. Andelen
ekologiska livsmedel i verksamheterna ökar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna genomför webbutbildning och åtgärder i
kemikaliesmart förskola nivå 2

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
St Göran förskoleområde har ett medvetet förhållningssätt för en kemikaliesmart
verksamhet
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Samtliga förskolor bibehåller en hög andel ekologiska livsmedel.
Vid inköp av material och inventarier görs kemikaliesmarta val och det finns en medveten
hållning kring återbruksmaterial som tas in i verksamheten och hur de används.
Analys

Vi ser en god måluppfyllelse utifrån detta mål. Andelen ekologiska livsmedel ligger i linje
med stadens mål. Vi har arbetat med och följt upp handlingsplanerna för kemikaliesmart
förskola Nivå 2 och är i fas på på tre av fyra förskolor. På en förskola har arbetet med en
handlingsplan inte kunnat prioriteras men frågor kring en kemikaliesmart vardag har ändå
varit aktuella. Arbetet med handlingsplaner har bidragit till att hålla detta perspektiv på vårt
uppdrag levande. Många av kriterierna är dock svåra att klarmarkera då vi anser det vara
pågående processer som ständigt måste aktualiseras för att säkerställa kemikaliesmarta
miljöer. Vi kan fortfarande se en utmaning i att dra gränser för vad vi ska ha och inte ha i
verksamheten utifrån en kemikaliesynpunkt. Svårigheten är att de ibland krockar med
personalens pedagogiska avsikter med att ta in ett rikt och kreativt material. På enhetens
samtliga förskolor har vi använt vårt miljöbidrag till att byta ut samtliga vilmadrasser till ett
kemikaliesmart alternativ. Vi ser att det skulle finnas ett behov av att bjuda in vår
miljösamordnare på Kungsholmen för att föra dialog kring om vissa material kan få finnas i
den pedagogiska verksamheten om vi säkerställer hur de används. Detta kommer att bli en ny
aktivitet under 2019.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utbyte av vilmadrasser

2018-04-27

2018-09-30

Workshop i webutbildning kemikaliesmart förskola för nyanställda

2018-01-01

2018-04-02

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Ingen
Nämndmål:
3.5.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Ingen
Förväntat resultat

Nämndens budget är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i
verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten
är god och åtgärder vidtas vid behov.
Enhetsmål:
S:t Görans förskoleområde har en budget i balans och ekonomin är transaprent för
samtliga medarbetare
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Området har en budget i balans och medarbetarna har en övergripande insyn i det aktuella
budgetläget
Analys

Enheten har haft ett relativt stabilt barnunderlag under hela året vilket har bidragit tillstabilitet
i ekonomin. Under hösten har flera medarbetare i enheten varit drabbad av längre
sjukskrivningar vilket har gjort att ordinarie personal har ersatts av betydligt mindre
kostsamma vikarier. Det ser därför ut som att enheten kommer att ha ett överskott på
ca 200tkr.
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KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Ingen
Nämndmål:
4.1.1 Kungsholmens stadsdelsområde är jämställt och makt och resurser
fördelas lika
Ingen
Förväntat resultat

Nämndmål uppnås med lika goda resultat för alla, oavsett kön. De tjänster och den service
som nämnden erbjuder är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för flickor
och pojkar, kvinnor och män. Samtliga verksamheter har tillgång till och analyserar
könsuppdelad statistik.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samtliga enheter analyserar 2017 års resultat.
Förbättringsområden för 2018 tas fram där omotiverade skillnader
mellan könen framkommer.

2017-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
S:t Görans förskoleområde erbjuder en verksamhet som bemöter barn och
vårdnadshavare lika oberoende könstillhörighet.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Personalen har ett normkritiskt förhållningssätt som motverkar traditionella könsmönster och
könsroller i förskolan.
Resultatet från förskoleundersökningen visar på likvärdiga resultat för pojkar och flickor inom
samtliga områden
Analys

Vi kan se att kunskapen mellan våra medarbetare varierar vad det gäller normkritiskt
förhållningssätt. För några år sedan hade vi en utbildning och nätverk med detta i fokus men
ämnet behöver aktualiseras. Föreställningar om pojkars och flickors olikhet blir ibland synlig i
diskussioner kring planering av barngrupper och där andelen pojkar respektive flickor i varje
grupp lyft som en aspekt att ta hänsyn till.
Våra pedagogiska miljöer speglar en normkritisk hållning och det finns en mångfald i
litteratur, bilder och material. Vi kan se en genomgående avvikelse i förskoleundersökningen
som signalerar att vårdnadshavarna till flickor är mer nöjda med våra verksamheter än
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pojkarnas vårdnadshavare. En fråga utmärker sig särskilt och det är den som handlar om i
vilken grad vårdnadshavarna upplever att deras barns språkliga utveckling stimuleras på
förskolan där skiljer sig resultatet 10 % enheter åt. En möjlig förklaring till detta skulle kunna
vara att pedagogerna kommunicerar mer med flickorna på förskolan alternativt att man är
bättre på att kommunicera arbetet med språk till flickornas vårdnadshavare. Detta är en aspekt
som vi tar med oss in i 2019 och aktualiseras i samband med stadsdelens satsningar på att
utbilda personal i språkutvecklande arbete.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Ingen
Indikator

Periodens
utfall

Aktivt Medskapandeindex

89

Sjukfrånvaro

6,4 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

84

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

81

81

2018

7%

tas fram
av
nämnd
en

VB
2018

Nämndmål:
4.2.1 Ett gott ledarskap genomsyrar hela organisationen
Ingen
Förväntat resultat

Ledare för nämndens verksamheter ger sina medarbetare förtroende och förutsättningar för att
ta ansvar i sitt arbete. Genom engagemang, lyhördhet och nytänkande kan chefer och
medarbetare tillsammans utveckla verksamheten och bidra till att aktivt medskapandeindex
(AMI) ökar och att en sund personalrörlighet uppnås.
Indikator

Periodens
utfall

Ledarskapsindex

87

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

80

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.

2018-01-01

2018-10-31

Förskolans personal kompetensutvecklas i samband med
skolplattformens införande

2018-01-01

2018-12-31

Förskoleavdelningen utvecklar arbetet med förskollärarstudenter
på olika nivåer

2018-01-01

2018-12-31

Period

2018

Avvikelse
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Enhetsmål:
Ledare och medarbetare är engagerade, lyhörda och nytänkande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Resultatet från medarbetarenkäten och förskoleundersökningen speglar ett engagerat och
lyhört ledarskap.
Ökad likvärdighet mellan enhetens förskolor i den pedagogiska verksamheten
Analys

Resultatet i medarbetarenkäten är mycket gott och har ökat i enheten inom samtliga
indexområden. Enkäten signalerar om förtroendefulla relationer mellan chefer och
medarbetare. Vi ser detta som ett resultat av det relativt nära ledarskap som det delade
ledarskapet mellan förskolechef och biträdande förskolechef innebär. Vi tror också att
förtydligandet av teamets olika uppdragsbeskrivningar har bidragit till att medarbetarna
upplever sig sedda av ledningen även då feedbacken kommer från utvecklingsledaren eller
specialpedagogen. Förskoleundersökningen visar ett mycket varierat resultat kring nöjdheten
med ledningens tillgänglighet och bemötande. På Gula villan är nöjdheten stor medans på
Röda villan upplevs ledningen som mindre tillgänglig. Resultatet på Röda villan förvånar oss
då vi alltid återkopplar till vårdnadshavare skyndsamt per mail eller telefon. En analys av
orsaken till den upplevda otillgängligheten skulle kunna vara att vi inte finns på plats dagligen
på förskolorna och att det är detta personliga möte som saknas. På Kronan har resultatet i
denna fråga ökat markant men det finns fortfarande behov av att arbeta medvetet med detta.
På Valvet är förtroendet för ledningen lågt och vårdnadshavarna upplever inte en god
tillgänglighet och bemötande. Vår analys är att omständigheterna med lokalen som varit kring
Valvet sedan in flytten i september 2017 har påverkat resultatet starkt. Till viss del tror vi att
vi kunde kommunicerat vårt intensiva arbete med att förbättra förutsättningarna för barn och
medarbetare ännu mer frekvent och tydligt. Dock tror vi också att missnöjet till stor del
handlar om att vårdnadshavare inte har varit nöjda med de svar de fått. Kommunikationen har
funnits men svaren har inte upplevts som tillfredsställande. Ledningen har skickat ut
återkoppling till samtliga vårdnadshavare och lyft fram resultatet och hur vi arbetar för
tillgänglighet och samverkan. I denna information tydlig gjordes det delade ledarskapet
mellan chef och biträdande chef vilket vi tänker är en viktig aspekt att ha med sig i fråga om
tillgänglighet. I samband med att förutsättningarna för verksamheten har blivit allt bättre
under hösten ser vi också en skillnad i dialogen mellan vårdnadshavare och ledning. Vi har
inga nya resultat som stödjer detta men vid möten och annan dialog med vårdnadshavare
upplever vi en starkare tillit.
Likvärdiga förskolor är en fortsatt utmaning för oss men vi kan också se att verksamheterna
har närmat sig varandra vad gäller kvalitét i den pedagogiska verksamheten. Enhetens
specialpedagog och utvecklingsledare har spelat en viktig roll i detta arbete. Ledningsteamet
har tillsammans beslutat om vilka förskolor/avdelningar som behöver prioriteras stöd från
dessa funktioner och det har givit ett gott utfall där vi fram för allt ser stora fram steg på
förskolan Kronan.
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Nämndmål:
4.2.2 Ledare och medarbetare skapar tillsammans en god och hållbar
arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling och
trakasserier.
Ingen
Förväntat resultat

Nämndens alla verksamheter har en god och hållbar arbetsmiljö där medarbetare och chefer
har en bra arbetssituation, sjukfrånvaron minskar och där alla medarbetare har lika
möjligheter och rättigheter. Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete ökar andelen medarbetare som
rekommenderar sin arbetsplats.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andelen medarbetare
som kan rekommendera
sin arbetsplats till andra

85 %

76 %

2018

Index för organisatorisk
och social arbetsmiljö

7,9

7,8

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter tar fram en aktivitet som främjar hälsa

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Ledare och medarbetare skapar tillsammans en bra och inkluderande arbetsmiljö
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Vår enhet är en lärandeorganisation där medarbetare delar kunskaper och erfarenhet och
tillsammans tar ansvar för förskolornas utveckling vilket bidrar till trivsel och arbetsglädje.
Analys

Våra pedagogiska nätverk är forum för kollegialt lärande. Vi ser en generositet mellan
medarbetarna och en vilja att bidra och dela med sig av goda exempel från verksamheterna.
Vårt gemensamma projekt med hållbarhets frågor skapar stort engagemang och komplexiteten
i detta utforskande gör att vi verkligen behöver varandra för reflektion och utveckling. Detta
är något som vi kommer att lägga ännu större vikt vid när vi planerar framåt. En brist vi kan
se utifrån den organisation vi har kring nätverk idag är att alla inte alltid har möjlighet att
komma ifrån barngruppen för att delta . Vi kommer att ta med oss denna aspekt då vi planerar
framåt. Medarbetarenkäten signalerar hög trivsel på arbetsplatsen och påståendet ”Vi prövar
nya arbetssätt och lär av varandra” har stigit.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Friskvårdskommitté bildas

2018-01-11

2018-10-31

Förtydligande av uppdragsbeskrivningar för övergripande
funktioner

2018-01-11

2018-02-28

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Ingen
Nämndmål:
4.3.1 Kungsholmens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Ingen
Förväntat resultat

De beslut och insatser som nämnden ansvarar för utgår ifrån individens lika rättigheter och
möjligheter. Ett normkritiskt och inkluderande arbetssätt genomsyrar verksamheterna.
Invånare och medarbetare upplever att nämndens verksamheter är inkluderande och är fria
från diskriminering.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enheterna genomför kompetenshöjande insatser för medarbetare
om normkritiskt arbete

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningens verksamheter, som möter vårdnadshavare, ger
dem information om barn och ungdomars rättigheter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Så väl medarbetare som barn förstår och praktiserar alla människors lika rätt och
värde
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Likabehandlingsplanen är ett levande dokument i alla arbetslag och genomsyrar arbetet i
barn- och personalgrupp.
Analys

Under höstterminen har samtliga förskolor i enheten upprättat en plan mot diskriminering och
kränkande behandling i Kungsholmens nya gemensamma underlag för detta. Medarbetarna
gav positiv feedback på den nya mallen. Arbetet med kartläggningar gjordes på ett mer
omfattande vis än tidigare och såväl barn som vårdnadshavare gavs möjlighet att bli delaktiga.
Genom de systematiska uppföljningar som regelbundet återkommer i avdelningarnas
pedagogiska verktyg tror vi att detta kommer att kunna bli ett mer levande dokument än
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tidigare. Alla förskolor har arbetat med Brottsoffermyndighetens material ”Liten och Trygg”.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention
Ingen
Nämndmål:
4.4.1 Barn och ungas rättigheter respekteras
Ingen
Förväntat resultat

Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid genomförande av insatser.
Barnkonventionen är ett levande dokument i förskolans verksamhet. I planeringen av parker
och lek- och idrottsmiljöer finns ett barnperspektiv.
Enhetsmål:
Barnens rättigheter respekteras i enlighet med Barnkonventionen
Uppfylls helt
Förväntat resultat

I S:t Görans förskoleenhet möts barn med tillit och respekt genom att vi har en verksamhet i
enlighet med våra pedagogiska ställningstaganden.
Analys

I enheten ser vi att våra pedagogiska ställningstaganden bidrar på ett positivt vis i
verksamhetsutvecklingen och att vi har en stor samsyn. Resultaten i förskoleundersökningen
speglar också ett gott och respektfullt bemötande av såväl barn som vårdnadshavare.På en av
våra förskolor uppmärksammade vi under våren att ställningstagande utifrån barnsyn inte var
fullt förankrat hos alla medarbetare. Vi prioriterade då specialpedagogens och den
pedagogiska utvecklingsledarens tid till att finnas på plats i verksamheten för praktisk
handledning, de blev positiva förebilder och bidrog till en större samsyn och förståelse för
vårt ställningstagande och vad det betyder i det vardagliga arbetet. .
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld
Ingen
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Nämndmål:
4.5.1 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Ingen
Förväntat resultat

Medarbetare inom nämndens verksamheter har kunskaper om våld i nära relationer och
normkritiskt förhållningssätt. Allmänheten får information om vart de kan vända sig vid våld i
nära relation. Personer utsatta för våld i nära relation erbjuds samordnat individuellt stöd.
Barnperspektivet beaktas alltid.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter implementerar de lokala rutinerna för arbetet mot våld
i nära relationer

2018-01-01

2018-12-31

Förskolepersonal lär sig att använda materialet "Liten och trygg"
från Brottsoffermyndigheten

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
S:t Görans förskoleenhet har kunskap om att uppmärksamma och hantera våld i nära
relationer
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla barn blir under sin förskoletid stärka i sin integritet och förmåga att uttrycka känslor.
Medarbetare är lyhörda för signaler och eventuellt förändrade beteenden hos barnen.
Analys

Alla arbetslag har som en del i sitt arbete mot diskriminering och kränkande behandling fått i
uppgift att också arbeta med Brottsoffermyndighetens arbetsmaterial ”Liten och trygg”. Vi
kan se en varierad frekvens i det arbetet mellan de olika grupperna och behöver säkerställa att
det blir en integrerad och återkommande del i verksamheten. Vi upplever att våra
medarbetare är uppmärksamma på och tar ansvar för när barn påvisar ett förändrat eller
avvikande beteende, detta utifrån att pedagogerna återkommande kommer till oss i ledningen
med funderingar kring barnen som de vill rådgöra kring. Vi använder oss frekvent av
rådgivning från famileenheten då vi har funderingar eller oro kring barn. Vår rutin för hur
man ska agera vid oro eller misstanke om brott mot barn är väl förankrad.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande
Ingen
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Nämndmål:
4.7.2 Barn i förskolan är delaktiga i demokratiska processer
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barn utforskar, undersöker och fördjupar sitt lärande utifrån egna frågeställningar. Barn
upplever att deras hypoteser och teorier är viktiga i det undersökande som pågår. Pedagogerna
tar ansvar för när ny fakta eller material ska tillföras. Fakta och fantasi berikar varandra och
barn och personal skapar ny kunskap tillsammans.
Indikator

Andel vårdnadshavare
som upplever att barnen i
förskolan är delaktiga i
demokratiska processer

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

96 %

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

94 %

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

94 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbeta med Kungsholmens pedagogiska ställningstaganden i
förskolornas ledningsgrupper

2018-01-01

2018-12-31

2018

Avvikelse

Enhetsmål:
Barnen är delaktiga i demokratiska processer.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnen har stort inflytande över sin vardag, aktiviteter och sitt lärande på förskolan.
Förskoleundersökningen visar på ett fortsatt gott resultat gällande barns möjlighet till
delaktighet och inflytande.
Analys

Vi ser en god måluppfyllelse utifrån detta mål och att våra väl förankrade pedagogiska
ställningstaganden med ett utforskande förhållningssätt skapar stort inflytande och delaktighet
för barnen. Barnens delaktighet genomsyrar de projektsammanställningar och andra
utvärderingar som arbetslagen har skrivit fram. Detta är något som vi under medarbetarsamtal
och i andra dialoger med medarbetarna för dialog kring och lyfter fram styrkor och
utmaningar i relation till arbetet utifrån våra pedagogiska ställningstaganden.
Nämndmål:
4.7.3 Förskola och hem samverkar med varandra utifrån sina olika roller
Ingen
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Förväntat resultat

Vårdnadshavare upplever att de bemöts med respekt av förskolans personal. Vårdnadshavare
känner att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamhet, uppföljning och
utvärdering.
Indikator

Andel vårdnadshavare till
barn i förskolan som
anser att de har möjlighet
till samverkan med
förskolan

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

83

85

81

87

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

87 %

2018

Analys
Vi når inte stadens mål utan ligger 4% under. Vi kan härleda detta till att det på några av förskolorna finns ett missnöje med
ledningens tillgänglighet. Vi har återkopplat via brev till samtliga vårdnadshavare utifrån resultatet och också tagit fram
aktiviteter som vi tror kommer främja detta framöver. Under hösten bjöd vi in vårdnadshavarna på Valvet till ledningens
föräldramöte då det var den förskolan där resultatet var lägst och där vi såg behov av att mötas. Vi kopplar starkt detta
missnöje till de omständigheter som rådde på Valvet i samband med inflytt i ofärdiga lokaler och den brist på framförhållning
och information som ledningen brottades med i dialog med fastighetsvärden.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna utvecklar informationen i verksamhetsbreven med
syftet att tydliggöra följande utvecklingsområden; språk, digitala
verktyg och pedagogiska miljöer

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Förskola och hem samverkar med varandra utifrån sina olika roller
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla familjer får en god introduktion till förskolan som lägger grund för ett nära
förtroendefullt samarbete. Vårdnadshavare görs till viss del delaktiga i hur förskolans
verksamhet planeras, genomförs och utvärderas.
Analys

På enheten finns tydliga rutiner och gemensamma underlag för hur inskolningar ska
genomföras vilket vi ser skapar likvärdiga och goda introduktioner på alla förskolor. Efter
höstens inskolningsperiod skickade ledningen ut en utvärdering till alla nya familjer och de
svar som inkom var mycket positiva. I våra olika former för samverkan har vi alltid
delaktighetsaspekten i åtanke då vi planerar och genomför dessa. I år har vårdnadshavarna
blivit mer delaktiga i kartläggningarna inför upprättandet av planerna mot diskriminering och
kränkande behandling. Alla arbetslag har också haft i uppdrag att presentera planen vid
höstens föräldramöten.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 27 (27)

Uppföljning av ekonomi
Uppföljning av driftbudget
Investeringar
Medel för lokaländamål
Övrigt

Kvalitetsarbete
Övrigt

stockholm.se

Hornsberg

Tjänsteutlåtande
Dnr: 1.2.1-530-2018
Sid 1 (22)

Handläggare
Annika Rambell-Moro

Verksamhetsberättelse VB 2018 för
Hornsberg
Förslag till beslut

Hornsberg

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 2 (22)

Innehållsförteckning
Sammanfattande analys ........................................................................................................... 3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.......................................................... 4
1. Ett Stockholm som håller samman .................................................................................................4
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor...................................................4
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar .......................................................8
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande .......................................................9
2. Ett klimatsmart Stockholm ...........................................................................................................10
2.1 Energianvändningen är hållbar..............................................................................................10
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva ...............................................................................11
2.5 Stockholms miljö är giftfri ....................................................................................................12
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm ..............................................................................................13
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar ..................................................................13
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm ............................................................................................13
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika .....................................13
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor ...........................................14
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från
diskriminering .............................................................................................................................17
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet
med FN:s barnkonvention ...........................................................................................................18
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld ..................................................19
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande...........................................20

Uppföljning av ekonomi......................................................................................................... 22
Uppföljning av driftbudget ...............................................................................................................22
Investeringar .....................................................................................................................................22
Medel för lokaländamål....................................................................................................................22
Övrigt ...............................................................................................................................................22

Kvalitetsarbete ........................................................................................................................ 22
Övrigt....................................................................................................................................... 22

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 3 (22)

Sammanfattande analys
Framtagande av Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen har tagits fram genom samtal med förskolornas T2:or som
utgångspunkt och med fokus på pedagogisk miljö, barnes delaktighet i demokratiska
processer samt digitala verktyg.
Analysen har även tagits fram genom en kartläggning av samtliga arbetslags styrkor och
utmaningar. Denna kartläggning har skett via avdelningssamtal med ledningen och
kvalitetsdialog med avdelningschef och utvecklingsstrateg.
Sammanfattande analys
Vi har haft en hög personalomsättningen. Vi behöver göra göra bra rekryteringar och behålla
personal som även kommer att generera en lägre sjukfrånvaro.Det saknas förskollärare och en
samsyn för det pedagogiska uppdraget samt att kunna synliggöra arbetet med barnen. Dock
ser vi att vissa avdelningar uppnår våra mål och vi gör bedömningen att vi har rätt
förutsättningar för att fler ska lyckas, bl.a. med hjälp av gemensamma dokument för
Kungsholmens kommunala förskolor, stödinsatser från förvaltning, stödinsatser inom enheten
samt olika nätverk som förstärker det kollegiala lärandet.
Under hösten har vi haft gemensamma studiedagar tillsammans i hela enheten med syfte att
skapa en vi-känsla i förskoleenheten. Varje förskola fick göra en egen presentatilon av sin
förskolas styrkor vilket var väldigt uppskattat. Detta har följts upp vid avdelningssamtal med
varje arbetslag där vi tittat på arbetslagets styrkor och utmaningar. samtalen har haft det
pedagogiska uppdraget i fokus. Sedan augusti har det rekryterats en ny chef och en ny
pedagogiskt utvecklingsledare, båda med ett tydligt pedagogiskt fokus.
Vi ser att uppföljning är en del som vi behöver arbeta mer med. Vi tror att vi med tiden
kommer ha stort stöd i uppföljningsarbetet med hjälp av det pedagogiska verktyget där
arbetslagen får regelbunden feedback.
Förskoleavdelningens prioriterade områden
•

Förskolornas pedagogiska miljö måste ägas av barn och personal. Det saknas på en del
avdelningar en kunskap och förståelse för miljön och materialets betydelse och att det
ska finnas förutsättningar för meningsfulla sammanhang och eget utforskande.
Vi kan se att de avdelningar som arbetat medvetet kring tydliga läshörnor, bra och varierad
litteratur och högläsning gynnar och berikar barns språkutveckling. Det ska finnas ett brett
utbud av litteratur och olika uttrycksformer som genom samtal barn-barn och barn-vuxen,
högläsning, berättande, sånger och ramsor stimulerar barns språkutveckling. Detta behöver vi
sprida i hela enheten.Vi fortsätter vårt arbete med författarbesök och olika föreläsningar som
berikar både barn och vuxna.
•

Vi ser svårigheter med att uppnå en jämn och likvärdig nivå gällande digitalisering på
i enheten. Detta grundar sig i att vi har olika kunskaper, erfarenheter och
förutsättningar. Vi ser också att där det finns ett intresse och ett engagemang från
personalen blir de digitala verktygen ett tillägg i verksamheten. Vi ska skapa forum
där vi kan delge varandra våra olika kunskaper och på så sätt förstärka det kollegiala
lärandet.
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Enhetens utvecklingsområden
Fördjupad kunskap och förståelse för förskolans pedagogiska uppdrag och kunna omsätta den
i praktiken. Att utarbeta en organisation som skapar trygghet och tydlighet på alla nivåer som
bidrar till en samsyn inom förskoleenheten.
Fördjupad kunskap om pedagogisk miljö och material. Ge uppdraget för inköp av pedagogiskt
material till de som har kunskap. Att göra utbildningssatsningar genom litteratur,
föreläsningar, workshops etc. Kungsholmens pedagogiska miljödokumentet ska vara ett
levande dokument.
Kunskapen om pedagogisk dokumentation måste utvecklas för att pedagogiska verktyget ska
bli meningsfullt i det systematiska kvalitetarbetet. Under våren ska vi anställa ytterligare en
pedagogisk utvecklingsledare.
Personalen behöver få en ökad förståelse för sitt uppdrag för att kunna förmedla förskolans
uppdrag till vårdnadshavare.
Vi ska fortsätta arbeta intensivt med våra pedagogiska ställningstaganden, för att dessa ska
utgöra en tydlig grund i vårt fortsätta arbete. Vi måste hitta fler forum än bara våra
pedagogiska nätverk då vi fördjupar oss i de olika ställningstagandena. Genom
förskollärargrupper, barnskötargrupper, föreläsningar, APT etc.
.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor
Ingen
Indikator

Kvalitetsindikatorn Självvärdering utifrån
läroplansuppdraget

Periodens
utfall

3,2

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017
3,56

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

3,8

3,8

2018

Analys
Det saknas en kunskap om pedagogisk dokumentation för att kunna synliggöra läroprocesser samt digital kompetens som
ofta blir ett hinder för högre bedömningar.
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Nämndmål:
1.1.1 Barn leker, utforskar och lär i kreativa pedagogiska miljöer
Ingen
Förväntat resultat

De pedagogiska miljöerna på förskolorna är likvärdiga och utformade till estetiska platser
som uppmuntrar till möten och samarbete. Många erbjudanden för utforskande och lek finns
tillgängliga för barnen. Materialet är rikt och varierat och barnen använder sig av digitala
verktyg i lek och utforskande.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Andel vårdnadshavare
som upplever att den
pedagogiska miljön på
barnets förskola
uppmuntrar till lek,
utveckling och lärande.

91 %

88 %

94 %

86 %

Andel vårdnadshavare
som upplever att det är
ordning och reda på
barnets förskola

81 %

77 %

84 %

Indikator

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

87 %

2018

86 %

2018

Analys
Vi har inte uppnått årsmålet. Vi behöver se över våra hallar som är övervägande små. Tydliggöra den pedagogiska miljön för
att på så sätt underlätta ordningen.
Förskolepersonalens
bedömning av den
pedagogiska miljön

3,2

3,6

3,7

2018

Analys
Periodens utfall ligger under årsmålet. Ett av våra utvecklingsområden var att arbeta med den pedagosiska miljön men
utvecklingsarbetet har inte fått det fokus som varit nödvändigt.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolepersonalens bedömarkompetens kvalitetssäkras i syfte att
säkerställa likvärdigheten

2017-01-01

2018-12-31

Implementera Kungsholmens dokument för pedagogisk miljö på
alla förskolor för att skapa likvärdighet.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Barnen erbjuds en mångfald av möjligheter och erbjudanden i meningsfulla miljöer.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Våra pedagogiska miljöer lockar till utforskande och berika barnens lärprocesser.
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Analys

Vi har arbetat med våra fem gemensamma pedagogiska ställningstaganden på nätverken
under vårterminen. Den gemensamma och återkommande reflektionen har varit att dessa fem
inte går att särskilja – att allt hänger ihop. Stort fokus har legat på utforskande förhållningssätt
och den pedagogiska miljön, vilket för oss närmare enhetsmålet. I samband med våra nätverk
har vi arbetat mycket i olika diskussionsforum där vi mött pedagoger från våra olika förskolor
inom enheten. Under hösten har vi gjort en tydligare kartläggning av alla avdelnigar på
förskolorna. Det har gett oss en tydlig bild av behovet av att implementera Kungsholmens
pedagogiska ställningstagande och utveckla de pedagogiska miljöerna mot en mer likvärdig
förskola.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genom att ta stöd av dokumentet "Pedagogiska miljöer Kungsholmens kommunala förskolor" går vi igenom våra
pedagogiska miljöer och säkerställer att vi har kreativa
pedagogiska miljöer.

2018-01-11

2018-12-31

Vi arbetar och förhåller oss till våra fem gemensamma
pedagogiska ställningstaganden för Kungsholmens kommunala
förskolor.

2018-01-11

2018-12-31

Vi säkerställer att våra pedagogiska miljöer är hållbara miljöer
utifrån dokumentet ”Vägledning för kemikaliesmart förskola”.

2018-01-11

2018-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
1.1.2 Barn utvecklar sina språkliga förmågor
Ingen
Förväntat resultat

Barn ger uttryck för sina egna uppfattningar, reflekterar, lyssnar, samtalar och ges möjlighet
att utveckla ett nyanserat talspråk.
Indikator

Andel vårdnadshavare
som upplever att barnet
uppmuntras till att
utveckla sitt språk

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

85

81

89

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

88 %

KF:s
årsmål

Period

2018

Analys
Vi kan se att de förskolor som uppmuntrar till läsning, författarbesök och annan fortbildning inom enheten har nått ett högre
resultat. Detta är ett område vi kommer att prioritera.
Förskolepersonalens
bedömning av arbetet
med den språkliga
utvecklingen

3,1

3,5

3,6

2018

Analys
Vi anser att den lägre skattningen baseras på en högre medvetenhet och självkritik.
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Enhetsmål:
Barnens språkutveckling stimuleras och nyfikenhet, intresse och utforskande av
skriftspråket uppmuntras.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnens språkutveckling stimuleras. Det är synligt så väl för barn, pedagoger och
vårdnadshavare att vår verksamhet har stort fokus på skriftspråket och dess betydelse för
barnens utveckling och lärande.
Analys

Genom samtal, högläsning, berättande, sånger och ramsor stimulerar vi barns
språkutveckling.
På en av våra förskolor har vi haft författarbesök, flera förskolorna har varit på föreläsningar
på bokfförlag och Junibacken. Detta har gett en större kunskap kring litteraturens betydelse.
Även de digitala verktygen har kommit in i förskolans verksamhet bl.a. via olika
språkutvecklande appar.
Ser vi till hela förskoleenhetens WKI-resultat gällande språk och jämför med
förskoleundersökningens resultat är dessa motsägande, då WKI-resultatet är lågt och
förskoleundersökningens är högt. Vi tror även att det högre resultatet i
förskoleundersökningen hnger ihop med att vårt språkutvecklande arbete är väl synligt i vår
miljö.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vi informerar vårdnadshavare hur vi arbetar för att stimulera
barnens språkutveckling och intresse för den språkskriftliga
världen.

2018-01-11

2018-12-31

Vi medvetandegör barnen på att det finns olika språk.

2018-01-11

2018-12-31

Vi säkerställer att och hur våra olika pedagogiska aktiviteter,
material och miljöer stimulerar barnens språkutveckling och
intresse för skriftspråket.

2018-01-11

2018-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
1.1.3 Barn ges möjligheter att utveckla digital kompetens
Ingen
Förväntat resultat

Alla barn använder digitala verktyg i undersökande och lek samt får möjlighet att pröva
programmering.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period
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Indikator

Andel vårdnadshavare
som upplever att barnet
använder digitala verktyg i
sitt lärande

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

77

74

80

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

70 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kompetensutveckling inom varje förskoleområde i att använda
olika digitala verktyg samt programmering.

2018-01-01

2018-12-31

Period

2018

Avvikelse

Enhetsmål:
Barnen ges möjlighet att utveckla en digital kompetens för att kunna möta ett allt mer
digitaliserat samhälle.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla barn använder digitala verktyg i undersökande och lek samt får möjlighet att pröva
programmering.
Analys

Vi har under vårt pedagogiska nätverk arbetat med digitala verktyg vilket vi kunnat se ute i
verksamheten bl.a. arbete med programmering, usb-mikroskop, webb-ägg och web-kamera.
Vi har deltagit på frukostseminarierna och inhämtat ny kunskap för att sprida vidare på
förskolorna.
Vi upplever dock att de digitala verktygen behöver integreras i hela verksamheten.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Introducera och utforska programmering både analogt och digitalt.

2018-02-02

2018-12-31

IT-inspiratören har del av APT för att inspirera förskolans
pedagoger.

2018-02-02

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Ingen
Nämndmål:
1.3.1 Kungsholmen har levande stadsdelar där boende och besökare är trygga
Ingen
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Förväntat resultat

Kungsholmens stadsdelsområde är tryggt och säkert att bo och vistas i. Trygghetshöjande
insatser genomförs i samverkan med polis och andra aktörer. Förvaltningen har en god
beredskap vid allvarliga händelser. Genom integrationsskapande aktiviteter möjliggörs möten
mellan kulturer och generationer.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen söker medel från de extra trygghetsmedel som finns
i budget 2018 för att genomföra trygghetshöjande åtgärder.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande
Ingen
Nämndmål:
1.6.1 Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kulturutbud
Ingen
Förväntat resultat

Inom nämndens verksamheter finns möjlighet till eget skapande och möjlighet att ta del av
kultur i olika former. Nämnden verkar för att kulturen tillgängliggörs för alla inom
stadsdelsområdet oavsett könstillhörighet, ålder eller funktionsnedsättning. Nämnden har ett
gott samarbete med kulturförvaltningen.
Indikator

Andel vårdnadshavare
som upplever att förskolan
ger barnet möjlighet att ta
del av och möta olika
sorters kulturutbud på och
utanför förskolan

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

65

58

71

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

75 %

Period

2018

Analys
Vi kan se att det är stor skillnad mellan enhetens förskolor. De förskolor som har ett högre resultat har en kunskap och
arbetar medvetet med olika typer av kulturutbud. Detta är något vi behöver sprida i enheten.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolan arbetar aktivt med att tydliggöra vad kultur inom
förskolan innebär

2018-01-01

2018-12-31

Förskolorna använder sig av Kulans erbjudande minst en gång per
termin. (Kulan, subventionering av kulturupplevelser)

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen sprider information och goda exempel på
kulturområdet inom verksamheterna

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse
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Enhetsmål:
Hornsbergs förskoleområde erbjuder ett varierat kulturutbud.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnen har tillgång till kultur i form av eget skapande, varierade kulturupplevelse och den
svenska förskolans kulturskatt och kulturarv.
Analys

Barnen har fått tillgång till proffessionell kultur i form av teater, museum och andra
utställningar men även eget kulturskapande i form av dramatisering, dans, gjort egen musik
och egna berättelser. Erbjudits eget skapande med olika kreativa material.
Om vi ser till förskoleundersökningens resultat gällande att vi uppmuntrar barnen till att
utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former, har våra samtliga förskolor
högre resultat än stadens.
KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar
Ingen
Nämndmål:
2.1.1 Energianvändningen inom nämndens verksamheter är hållbar
Ingen
Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan och energiförbrukning. Nämndens verksamheter använder
energieffektiva alternativ. Elförbrukningen per kvadratmeter i nämndens lokaler minskar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens samtliga verksamheter ska minska mängden
pappersutskrifter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Energianvändningen inom Hornsbergs förskoleområde är hållbar.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Minskad elförbrukningen på samtliga förskolor.
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Analys

Inom området finns många nya förskolor med en stor andel nya och energisnåla vitvaror. Då
dessa byts ut på sikt finns en medvetenhet och en strävan efter att byta dessa till mer
energisnåla vitvaror.
Vi förser våra pedagoger med en medvetenhet i hur de kan effektivisera den hållbara
energianvändningen inom området genom att sprida kunskap samt komma med, och föra
vidare tips och idéer till alla förskolor inom området för att säkerhetsställa att alla har en
likvärdig energianvändning utifrån de olika förskolornas förutsättningar och behov.
Vi förser våra beställningsansvariga med den information de behöver för att kunna välja de
inköpsalternativ som kräver minst energi eller elektricitet.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vid utbyte av vitvaror ska endast energisnåla alternativ köpas in.

2018-02-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Ingen
Nämndmål:
2.4.1 Nämndens verksamheter minskar uppkomsten av avfall och ökar
återvinningen
Ingen
Förväntat resultat

Verksamheterna förebygger uppkomsten av avfall. Avfallet återbrukas och återvinns i
möjligaste mån och tas omhand resurseffektivt. Inget farligt avfall förekommer i
hushållssoporna. Skräphanteringen i parkerna är effektiv och miljövänlig.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samtliga verksamheter skapar rutiner när det gäller återvinning av
förpackningar för att öka medvetandet och utsorteringsgraden

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Hornsbergs förskolor minskar matsvinnet samt ökar sin återvinning.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Matsvinnet minskar och återvinningen ökar.
Analys

Vi ser samtal och dialoger mellan kök och pedagoger som en självklar del i vårat arbete för
minskat matsvinn. Pedagoger och kjockar har en dialog kring barnantal och vilka maträtter
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det går åt mer/mindre av.
På de flesta av våra förskolor serveras buffé
På de olika förskolorna har olika metoder för återvinning tagits fram så att alla inom förskolan
är delaktiga i återvinningsprocesser. På tre av våra förskolor finns avfallskvarnar i köken, två
av förskolorna är försedda med kyl kärl där matresterna sorteras och blir biogas.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vi har regelbundna matråd mellan kockar och pedagoger som ska
resultera i en ökad medvetenhet för att minska matsvinnet.

2018-02-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri
Ingen
Nämndmål:
2.5.1 Nämndens verksamheter är kemikaliesmarta och giftfria
Ingen
Förväntat resultat

Barn och vuxna i nämndens verksamheter exponeras inte för skadliga kemikalier.
Förvaltningens medarbetare är medvetna om vikten av en hållbar utveckling. Andelen
ekologiska livsmedel i verksamheterna ökar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna genomför webbutbildning och åtgärder i
kemikaliesmart förskola nivå 2

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Hornsbergs förskolor är kemikaliesmarta.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

I Hornsbergs förskoleområde har personalen hög medvetenhet om skadliga kemikalier och
hur dessa undviks. Hornsbergs förskolor gör medvetna och hållbara val vid inköp.
Analys

Genom att personalen har deltagit vid utbildning kring kemikaliesmart förskola har de fått
kunskap om vad som är ok att köpas in. En inventering av städmateriel och chemsoft har
bidragit till vårt arbete med en kemikalismart förskola.
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KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Ingen
Nämndmål:
3.5.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Ingen
Förväntat resultat

Nämndens budget är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i
verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten
är god och åtgärder vidtas vid behov.
Enhetsmål:
Hornsbergs förskolor har en budget i balans.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Budget i balans.
Analys

Alla våra förskoleplatser är tillsatta och i området bor många barnfamiljer.
Då vi ännu inte tillsatt alla förskollärartjänster ser vi att vår lönekostnad är lägre än budget
avser. Vi har regelbundna budgetuppföljningar med vår controller där vi kan göra ekonomiska
justeringar i god tid.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Områdets ekonomi informeras om under APT.

2018-02-01

2018-12-31

Regelbundna budgetuppföljningar.

2018-02-01

2018-12-31

Via Agresso gör vi inköp till förmånliga priser.

2018-02-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Ingen
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Nämndmål:
4.1.1 Kungsholmens stadsdelsområde är jämställt och makt och resurser
fördelas lika
Ingen
Förväntat resultat

Nämndmål uppnås med lika goda resultat för alla, oavsett kön. De tjänster och den service
som nämnden erbjuder är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för flickor
och pojkar, kvinnor och män. Samtliga verksamheter har tillgång till och analyserar
könsuppdelad statistik.
Enhetsmål:
Barnen ges möjligheter att utveckla sina förmågor och intressen oberoende av kön.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att alla barn möts med fokus på jämställdhet.
Analys

All personal har tagit del av Christina Henckels föreläsning. Pedagogerna har fått ta del av
olika metoder att lösa konflikter, en medvetenhet om ett nyanserat språk, vilka ord och
begrepp vi använder i bemötandet till barnen.
Alla förskolor har fått tillgång till Liten och trygg och flera avdelningar har fördjupat sig i
materialet.
På en av våra förskolor har vi byggt upp ett eget bibliotek med fokus på normkritisk litteratur
i samarbete med Olika förlag.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vi arbetar aktivt med arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling.

2018-01-11

2018-12-31

Vi ser över vår miljö och det material som vi erbjuder barnen.

2018-01-11

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Ingen
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

stockholm.se
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Indikator

Periodens
utfall

Aktivt Medskapandeindex

81

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

83

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

83

81

2018

7,2 %

tas fram
av
nämnd
en

VB
2018

Analys
Vi har saknat en tydlig riktning i det pedagogiska uppdraget som har påpverkat AMI negativt.
Sjukfrånvaro

7,5 %

6,6 %

Analys
Vi ser att sjukfrånvaron ökat under året. Vi kommer att arbeta för att göra bra rekryteringar och behålla personal. Detta
kommer att påverka sjukfrånvaron.

Nämndmål:
4.2.1 Ett gott ledarskap genomsyrar hela organisationen
Ingen
Förväntat resultat

Ledare för nämndens verksamheter ger sina medarbetare förtroende och förutsättningar för att
ta ansvar i sitt arbete. Genom engagemang, lyhördhet och nytänkande kan chefer och
medarbetare tillsammans utveckla verksamheten och bidra till att aktivt medskapandeindex
(AMI) ökar och att en sund personalrörlighet uppnås.
Indikator

Periodens
utfall

Ledarskapsindex

78

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

80

Period

2018

Analys
Det har under året varit ett chefsbyte vilket kan ha påverkat resultatet

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.

2018-01-01

2018-10-31

Förskolans personal kompetensutvecklas i samband med
skolplattformens införande

2018-01-01

2018-12-31

Förskoleavdelningen utvecklar arbetet med förskollärarstudenter
på olika nivåer

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Ledarskapet är engagerat, kommunikativt och utvecklingsinriktat.
Uppfylls helt

stockholm.se
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Förväntat resultat

Att alla medarbetare har en samsyn kring förskolans uppdrag. Att medarbetarna har
förtroende för och känner stöd från sin ledning.
Att öka resultatet på medarbetarenkäten.
Analys

Vi ser ett förändrat resultat kring våra medarbetares medvetenhet kring områdets mål och
uppdrag. Vi kan se att några förskolor har en kraftig sänkning i dessa resultat i
medarbetarenkäten medans vissa förskolor redovisat en kraftig höjning inom samma frågor.
Gällande frågan kring förtroende för ledningen ser vi en kraftig ökning i årets redovisade
resultat gällande hela området.Vi kan se att de förskolor som redovisat en sänkning i resultatet
även haft en höjning av personalomsättning under det senaste året.Vid årsskiftet 2017/2018
skedde ett byte av förskolechef, vi kan se att detta har en bidragande faktor i förändringen av
redovisade resultat både avseende höjning samt sänkning.
Augusti 2018 tillsattes en ny förskolechef och den pedagogiska utvecklingsledaren har slutat
och en ny kommit. Vi startade hösten med två gemensamma studiedagar med internat för att
skapa en vikänsla i enheten men också för att peka ut den fortsatta pedagogiska riktning,
barnen i fokus.
Vi har genom samtal med alla arbetslag gjort en kartläggning av arbetslagens styrkor och
utmaningar.
Ett lyhört förhållningssätt gentemot våra medarbetare genom att återkomma med svar på
frågor, visa och förtydliga hur och varför ledningsgruppens prioriteringar ser ut som de gör
samt ge arbetslag återkoppling och feedback.
Nämndmål:
4.2.2 Ledare och medarbetare skapar tillsammans en god och hållbar
arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling och
trakasserier.
Ingen
Förväntat resultat

Nämndens alla verksamheter har en god och hållbar arbetsmiljö där medarbetare och chefer
har en bra arbetssituation, sjukfrånvaron minskar och där alla medarbetare har lika
möjligheter och rättigheter. Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete ökar andelen medarbetare som
rekommenderar sin arbetsplats.
Indikator

Andelen medarbetare
som kan rekommendera
sin arbetsplats till andra

Periodens
utfall

63 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

72 %

KF:s
årsmål

Period

2018

Analys
Vi ser på de förskolor som har ett lågt resultat att vårdnadshavare skattar dessa förskolor högt. Vi behöver arbeta för en
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

gemensam syn på vårat uppdrag och vår yrkesroll.
Index för organisatorisk
och social arbetsmiljö

7,25

7,8

2018

Analys
Vi har inte haft ett förebyggande riktat arbetsmiljöarbete.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter tar fram en aktivitet som främjar hälsa

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Ledare och medarbetare skapar tillsammans en god och hållbar arbetsmiljö som är
fri från diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

En god arbetsplats där alla är medskapande av en arbetsmiljö fri från diskriminering,
kränkande särbehandling och trakasserier.
Analys

Vi ser ett oförändrat resultat i frågan kring om alla medarbetare bemöts med respekt på
arbetsplatsen. Detta är en siffra som vi gärna skulle se vara högre än i dagsläget. Vi ser att det
fortsatta arbetet kring att höja dessa siffror bör prioriteras genom att öka lyhördheten inför
våra medarbetare och dess önskemål kring utveckling och trivsel på arbetsplatsen. Vi kommer
att arbeta med tätare återkoppling genom det nya reflektionsverktyget för att skapa en relation
till alla medarbetare där dialog med ledningsgruppen ses som en självklar del av
pedagogernas arbete.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla förskolor planerar för och genomför en hälsofrämjande
aktivitet.

2018-02-02

2018-12-31

Förankra personalpolicy

2017-05-23

2018-12-31

Uppföljningar av våra förskolors systematiska kvalitetsarbete.

2018-02-01

2018-12-31

Vi skapar olika forum i form av bl.a. möten, samtal, nätverk där vi
möts kring pedagogiska och arbetsmiljöfrågor.

2018-02-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Ingen

stockholm.se
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Nämndmål:
4.3.1 Kungsholmens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Ingen
Förväntat resultat

De beslut och insatser som nämnden ansvarar för utgår ifrån individens lika rättigheter och
möjligheter. Ett normkritiskt och inkluderande arbetssätt genomsyrar verksamheterna.
Invånare och medarbetare upplever att nämndens verksamheter är inkluderande och är fria
från diskriminering.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enheterna genomför kompetenshöjande insatser för medarbetare
om normkritiskt arbete

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningens verksamheter, som möter vårdnadshavare, ger
dem information om barn och ungdomars rättigheter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Hornsbergs förskolemråde lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från
diskriminering.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla barn och vuxna bemöts respektfullt.
Analys

Vi bedriver ett utvecklingsarbete kring normkritiskt förhållningssätt på våra olika förskolor
och delar kompetens över förskolorna genom nätverk, pedagogiska diskussioner samt
utbildningar och seminarium.
Vi ser att detta är ett område där arbetet ständigt pågår.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention
Ingen
Nämndmål:
4.4.1 Barn och ungas rättigheter respekteras
Ingen

stockholm.se
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Förväntat resultat

Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid genomförande av insatser.
Barnkonventionen är ett levande dokument i förskolans verksamhet. I planeringen av parker
och lek- och idrottsmiljöer finns ett barnperspektiv.
Enhetsmål:
Barn och ungas rättigheter respekteras enligt barnkonventionen.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ett medvetet och aktivt arbete med Barnkonventionen.
Analys

Vi arbetar med att alla som arbetar inom vårat område är medvetna om barnkonventionen.
Våra förskolor ska vara en trygg plats för barnen och en plats där alla barn kommer till tals
och respekteras. Vi säkerhetsställer att alla som arbetar inom vårat område är väl införstådda i
vad och hur de ska gå tillväga om de ser att barns och ungas rättigheter inte respekteras.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Att arbeta med barns rättigheter i enlighet med Barnkonventionen.

2018-02-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld
Ingen
Nämndmål:
4.5.1 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Ingen
Förväntat resultat

Medarbetare inom nämndens verksamheter har kunskaper om våld i nära relationer och
normkritiskt förhållningssätt. Allmänheten får information om vart de kan vända sig vid våld i
nära relation. Personer utsatta för våld i nära relation erbjuds samordnat individuellt stöd.
Barnperspektivet beaktas alltid.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter implementerar de lokala rutinerna för arbetet mot våld
i nära relationer

2018-01-01

2018-12-31

Förskolepersonal lär sig att använda materialet "Liten och trygg"
från Brottsoffermyndigheten

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse
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Enhetsmål:
Hornsbergs förskoleområde har kunskap om att uppmärksamma och hantera våld i
nära relationer.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla barn blir under sin förskoletid stärkta i sin integritet och förmåga att uttrycka känslor.
Medarbetare är lyhörda för signaler och eventuella förändrade beteenden hos barnen.
Analys

Alla våra förskolor arbetar med ”liten och trygg” samt är förtrogna med rädda barnens
material ” stopp min kropp”. Pedagogerna på våra förskolor har god kännedom kring
förskolans ansvar att agera om vi misstänker att ett barn far illa. Vi erbjuder även våra
pedagoger stöd och handledning om behov eller önskan finns.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vi kompletterar med mer av materialet "Liten och trygg", för att
samtliga avdelningar ska ha en egen uppsättning.

2018-02-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande
Ingen
Nämndmål:
4.7.2 Barn i förskolan är delaktiga i demokratiska processer
Ingen
Förväntat resultat

Barn utforskar, undersöker och fördjupar sitt lärande utifrån egna frågeställningar. Barn
upplever att deras hypoteser och teorier är viktiga i det undersökande som pågår. Pedagogerna
tar ansvar för när ny fakta eller material ska tillföras. Fakta och fantasi berikar varandra och
barn och personal skapar ny kunskap tillsammans.
Indikator

Andel vårdnadshavare
som upplever att barnen i
förskolan är delaktiga i
demokratiska processer

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

92 %

89 %

95 %

93 %

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

91 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbeta med Kungsholmens pedagogiska ställningstaganden i

2018-01-01

2018-12-31

Period

2018

Avvikelse

stockholm.se
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

förskolornas ledningsgrupper

Enhetsmål:
Barnen är delaktiga i demokratiska processer.
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Barnen ges möjligheter att kunna påverka förskolans verksamhet och ge uttryck för sina
åsikter.
Analys

Vi har arbetat med de gemensamma pedagogiska ställningstagandena under våra
nätverksträffar och vi ser att det satt igång tankar och diskussioner ute på våra olika förskolor.
Under höstens kartläggning ser vi att förståelsen och kunskapen kring barns inflytande och
pedagogens roll måste utvecklas.
Vi ser ett behov av ett tydligt pedagogiskt ledarskap och en yrkesstolthet. Vi ser också ett
behov av ökad kunskap om pedagogiska miljöer och materieal och dess betydelse.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbeta med de gemensamma pedagogiska ställningstagandena för
Kungsholmens kommunala förskolor.

2018-01-11

2018-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
4.7.3 Förskola och hem samverkar med varandra utifrån sina olika roller
Ingen
Förväntat resultat

Vårdnadshavare upplever att de bemöts med respekt av förskolans personal. Vårdnadshavare
känner att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamhet, uppföljning och
utvärdering.
Indikator

Andel vårdnadshavare till
barn i förskolan som
anser att de har möjlighet
till samverkan med
förskolan

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

83

79

86

85

Progno
s helår

Årsmål

85 %

KF:s
årsmål

Period

2018

Analys
Vi ser att på de förskolor där vi har en tydlig struktur och arbetssätt gällande samverkan är resultatet högre. Personalen
behöver få en ökad förståelse för sitt uppdrag för att kunna förmedla förskolans uppdrag till vårdnadshavare.

stockholm.se
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna utvecklar informationen i verksamhetsbreven med
syftet att tydliggöra följande utvecklingsområden; språk, digitala
verktyg och pedagogiska miljöer

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Förskola och hem samverkar med varandra utifrån sina olika roller.
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Pedagoger och vårdnadshavare har en god dialog.
Vårdnadshavare är informerade om förskolans mål och arbetssätt.
Vårdnadshavare känner sig välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter på
verksamheten.
Analys

Sammantaget har vi ett lågt resultat gällande samverkan mellan förskola och hem i jämförelse
med stadens resultat.
Vi ser att på de förskolor där vi har en tydlig struktur och arbetssätt gällande samverkan, är
resultatet i förskoleundersökningen högre än stadens.
Personalen behöver få en ökad förståelse för sitt uppdrag för att kunna förmedla förskolans
uppdrag till vårdnadshavare.
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Sammanfattande analys
Process kring framtagandet av analys:
Analysen har tagits fram stegvis.
Resultaten från medarbetarenkät och förskoleundersökning har arbetats med på apt
tillsammans med arbetslag och ledning. På Lärarforum har förskollärarnas ansvar för arbetets
fortlöpande tydliggjorts och arbetsgång repeterats.
Wki – självvärderingarna har hela arbetslagen gjort tillsammans med ledningsfunktion såväl
vår som höst. Detta för att det ska vara tydligt att alla förskolor ska använda samma
arbetsgång och arbetssätt.
Inför T2-analyserna genomförde alla arbetslag uppföljningar på gruppnivå.
På studiedagen samlades alla arbetslag i reflektioner / diskussioner kring alla sina resultat och
pedagogiska verktyget för att se vilka slutsatser man kunde dra med intentionen att ”äga” sina
resultat. Ledningsfunktioner delade upp sig mellan förskolorna för att följa upp och ställa
öppna frågor i diskussionerna.
Förskollärarna och en ledningsfunktion sammanställde hela förskolans resultat, processer och
aktiviteter för att se hur arbetet skall fortskrida och om tillägg behöver göras.
T2.ornas gedigna framtagande ligger till grund för verksamhetsberättelsen och därför ligger
utvärderingar av vissa resultat fasta. Inför verksamhetsberättelsen tillkom det nya wki-resultat
och processerna på förskolorna har utvecklats. Avdelningsansvariga gick igenom sina T2.or
med arbetslagen och gjorde tillägg, ändringar och förtydliganden. Inskrivning i verktyg
genomfördes av förskolechef och pedagogisk utvecklingsledare. Ett Lärarforum tillägnades
helt till genomläsning av de färdiga verksamhetsberättelserna per förskola och de sista
tilläggen gjordes.
Sammanfattande analys:
Enheten består av två enheter som gått samman med vardera tre förskolor från sina respektive
områden. Vad som framgår tydligt är att förskolorna har haft olika strategier på sina tidigare
resp enheter att arbeta målstyrt.
Ledningen har tagit lärdom av tidigare erfarenheter kring, att ett otydligt delat ledarskap kan
göra att dessa processer kan vara i mycket olika faser i en och samma enhet och acceptera att
en ny enhet kan innehålla stora skillnader.
Därav att halva enhetens resultat visar på en tydlig progression över tid medan halva området
av olika anledningar har haft processer som inte riktigt nått hela vägen. Därför är enhetens
resultat också såväl i högsta som lägsta nivåerna. I St Eriks sammanlagda värden får detta
genomslag på alla områden i Förskoleundersökningen med kf-värde på 77 och sambandet
följer med få avvikelser samma mönster.
Wki-resultaten med snitt på 3,5 varierar mellan 3 - 5. När man går i detalj så ser man också
samma mönster upprepas – de som skattar sig på 3or har uppnått fler kriterier och närmar sig
4or i fler grupper - på halva enheten.
Trots att alla ami-faktorer ökat så ligger Ami på samma värde som förra året 81. Utläsandet
av medarbetarenkäterna visar också att oberoende av högre eller lägre resultat i samband
med de processer som är igång inte spelar någon roll i hänseende upplevd ökad
arbetsbelastning samt att man har svårt att koppla av från arbetet på sin fritid.
Detta hänger delvis ihop med Sjukfrånvaron 11,36 - på det sättet att man känner av ett ökat
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arbetstempo, de som inte har hög frånvaro blir mer belastade och upplevelsen av att man har
fler barn inom ramtiderna. Vi har påbörjat ett arbete tillsammans med medarbetarna där vi
tittar på medarbetarnas egna orsak-konsekvensanalyser och upprättar handlingsplaner
därefter.
De förskolor som fortsatt med samma chef har ökat sina faktorer när det gäller att följa upp
sitt arbete och arbeta mot gemensamma mål. Även här kan man utläsa skillnader i målstyrning
mellan förskolorna och arbetet med gemensam grund har under första halvåret intensifierats.
En förskola har haft en speciell åtgärdsplan med olika insatser kopplade direkt till
verksamheten. Förskolan står med ett mycket stort barntapp under hösten och de inre
strukturerna, arbetssätt och miljöer har varierat. En utvecklingsledare har varit exklusivt
kopplad och arbetat tillsammans med pedagogerna i verksamheten och genomfört nätverk
specifikt riktad på samma förskola. Den specifika förskolans starka sida är de höga resultaten
på medarbetarenkäten – det är en god grund att bygga från. Under hösten genomfördes även
anpassningar i såväl personalgrupp som lokalanvändning.
Utveckling och kvalitetsförbättring bygger på de individuella medarbetarnas och
arbetsgruppernas noggrannhet i kontinuerliga uppföljningar. Att detta sker utifrån läroplanen
och våra åtaganden med hjälp av observationer, reflektioner och dokumentationer har blivit
mer uttalat, synligt och konkret.
I detta hänseende bedömer vi att det är viktigt för chefsfunktionerna att säkerställa
pedagogernas planeringstid för att utifrån detta kunna göra korrekta analyser gällande
specifika förskolors utvecklingsområden.
Förskoleundersökningen står inte alltid i konsensus med självvärderingarna. Det skiljer sig i
vissa fall vad brukarna uppfattar och vad grupperna i sig värderar. När vi tolkar utfallet så kan
vi se att där det gått något ned i resultat också är i de grupper där kommunikationen med
brukarna inte varit konsekvent. Verksamhetsbrev har uteblivit och facebookinformationen
inte varit fortlöpande.
Flera grupper påtalar även att den fysiska dokumentationen ute på förskolorna stått tillbaka
något under en tid av lärande i ett nytt pedagogiskt verktyg. En intressant iakttagelse är att när
man samtidigt ser att upplevelsen av att lärandet inte synliggörs och dokumenteras så ökar
digitaliseringen markant. Det är endast en iakttagelse som inte följts upp eller utvärderats.
De två förskolorna som båda har hög sjukfrånvaro skiljer sig åt på det sätt att man trots att
man upplever ett trängt arbetsklimat så får det på ena förskolan genomslag i enkätresultat och
pedagogiska verktyget. Den andra förskolan med än högre sjukfrånvaro har man höjt värdet i
alla läroplansmål samt höjt vissa wki-result. Vilket vittnar om hög professionalitet i
uppdraget. Förskollärartätheten som ligger på 41% på enheten och 43% resp 30% på de
nämnda förskolorna. Det kan vara en parameter att ta med i beräkningarna men den största
betydelsen är ett gemensamt förhållningssätt gentemot uppdraget.
Personalomsättningen på 38% kan också vara en aktiv parameter men inte nödvändig. I
vissa fall kan en omsättning vara positiv. Däremot speglar den höga siffran de anpassningar
som genomfördes efter en termin. Några visstidsanställningar avslutades och i vissa fall bytte
ordinarie personal arbetsplats utefter det barntapp som två förskolor hade.
Språkutvecklande arbetssätt:
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Wki för enheten visar inom området ”Språk” ett snitt på 3,5 vilket gör att vi når upp till vårt
uppställda mål. Intervallet ligger mellan 3 - 5.
Förskoleundersökningens resultat på frågan ”Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att
utveckla sitt språk” uppgår till 78% i jämförelse med stadens 84%. Variationen mellan
förskolorna ligger på 60%-93% nöjdhet där tre av förskolorna ligger över stadens medel och
tre under. Vi jämför inte med variationen med föregående år eftersom vi inte arbetat utefter
samma uppföljningsarbete. Positivt är att fyra av sex förskolor höjt sina resultat och att det
synliggjorts i dokumentation. Mönstret av olika arbetssätt att följa upp får genomslag även i
förskoleundersökningen.
Genom gruppernas pedagogiska verktyg, T1an, T2an, facebook samt verksamhetsbrev kan vi
se att barnen får ta del av sammanhang och aktiviteter som utmanar deras språkliga förmåga.
Uppföljningarna liksom nivåerna varierar och vi ser en tydlig skillnad i hur man planerar sin
verksamhet utefter fokus. Förskolor som är tydliga i sina planeringar arbetar även med
området på ett mer varierat sätt än om det sker som lösryckta aktiviteter.
Riktade aktiviteter kring området har b l a bestått i att vi har inlett ett arbete kring språk,
likvärdighet och samtidigt byggandet av en gemensam grund att förhålla oss till i påbörjandet
av förskolornas egna bibliotek. Den gemensamma grunden är böcker från Olika-Lika förlag
med böcker kring likvärdighet. Idén kom från medarbetare under samtal efter en inspirerande
föreläsning där hela Kungsholmen deltog.
Vi har uppmärksammat att man också behöver kompetensutveckling i såväl metoder som
arbetssätt för att kunna arbeta med en språklig medvetenhet. Riktade fortbildningsinsatser
kring detta prioriterade område har bestått av t ex: Föreläsningen ”Stora pojkar gråter också”,
tvådagars fortbildning i ”Flerspråkighet” och enheten har fortsatt sin satsning på att alla
pedagoger skall ha gått Takk-fortbildning – tecken som stöd. Det är en långsiktig process som
vi tidigare upplevt gett genomslag i enkäter och vi fortsätter med att arbeta på samma sätt med
alla förskolor. En pedagog har att gå en fördjupning inom genrer och flerspråkighet i
förskolan och tvådagars-kursen kring Flerspråkighet har erbjudits fler pedagoger.
Det man belyser förstärks och pedagogerna har, trots goda kunskaper inom området, fått än
fler verktyg att använda sig av för att kunna utmana och utveckla språkarbetet.
Pedagogiska miljöer:
Wki för enheten visar inom området ”Pedagogiska miljöer” ett snitt på 3,5 vilket gör att vi når
upp till vårt uppställda mål däremot ej stadens. Intervallet ligger mellan 3 - 5.
Förskoleundersökningens resultat på frågan ”Jag upplever att den pedagogiska miljön på
mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande" uppgår till 77% i jämförelse
med stadens 86%. Variationen mellan förskolorna ligger på 60%-93% nöjdhet där tre av
förskolorna ligger över stadens medel och tre under. Vi jämför inte med variationen med
föregående år eftersom vi inte arbetat utefter samma uppföljningsarbete. Mönstret av olika
arbetssätt att följa upp får genomslag även i förskoleundersökningen.
De förskolor där man arbetat med tydligt fokus har höjt sina värden i såväl wki som
förskoleundersökning och är medvetna om nästa steg – vilket i de flesta fall handlar om att
använda den pedagogiska dokumentationen som grund i det systematiska kvalitetsarbetet.
Enheten har genomfört såväl externa som interna studiebesök för skapa förståelse kring vilket
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arbetssätt som krävs utöver att ”ställa iordning” en miljö.
Enheten har även satsat på ett likvärdigt utbud av material. Det ska rimma med det
hållbarhets-fokus som är genomgående på förskolorna. Alla förskolor har nu tillgång till
trageton-klossar, ett handgjort, hållbart och närproducerat bygg-och konstruktionsmaterial.
Förhoppningen är att det kan utgöra en vägvisare till vad man tänker kring långsiktiga inköp
till en förskola.
De förskolor som höjts sig inom detta område har tillgänglighet, delaktighet och varierat
material fungerat som måttstock. Material har flyttats till tillgängliga nivåer, ordningen har
tydliggjorts och variationen av material har granskats ur ett demokratiskt perspektiv.
Digitaliseringen:
Förskoleundersökningens resultat på frågan ”Jag upplever mitt barn har möjlighet att
använda digitala verktyg i sitt lärande" uppgår till 60% i jämförelse med stadens 61%.
Variationen är mycket stor mellan förskolorna och ligger på 30% - 92% nöjdhet där tre av
förskolorna ligger över stadens medel och tre under. Vi jämför inte med variationen med
föregående år eftersom vi inte arbetat utefter samma uppföljningsarbete. Mönstret av olika
arbetssätt att följa upp får genomslag även i förskoleundersökningen
Här ser vi även en stor variation hur man skattar sig själv i medarbetarenkäten. Variationen
är stor mellan förskolorna och hög Digital kompetens har ett medel på 43.
Arbetet med verktyg som appar, qr-koder och programmering har utforskats i högre grad av
medarbetarna tillsammans med barnen. Arbetet har blivit mer prestationslöst och mer
utforskande tillsammans än var och för sig. Enheten ser att satsning på mer varierat utbud av
digitala verktyg kan öka utforskandet. Fler blue-bots, green-screen och makey-makey
kommer att satsas på för att en långsiktig planering skall kunna göras och progression kan
tillta.
Förskolorna har differens mellan hur aktiv man är med de verktyg man har och vilka
sammanhang man tänker att verktygen passar i.
På förskolan med de högsta resultaten är de digitala verktygen helt implementerade i
verksamheten.
Utvecklingsområden på enheten:
•
•
•
•

Kulturupplevelser. Läs-och kulturombudsträffarna återupptas. (Kulturresultat)
Friskvårdsarbetet tillsammans med friskvårdsombuden. (Frisknärvaro)
Genomarbetade introduktioner för nya medarbetare (Gemensam grund)
Reflektionsverktyget (Gemensam grund)
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor
Ingen
Indikator

Kvalitetsindikatorn Självvärdering utifrån
läroplansuppdraget

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

3,5

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

3,4

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

3,8

3,8

2018

Nämndmål:
1.1.1 Barn leker, utforskar och lär i kreativa pedagogiska miljöer
Ingen
Förväntat resultat

De pedagogiska miljöerna på förskolorna är likvärdiga och utformade till estetiska platser
som uppmuntrar till möten och samarbete. Många erbjudanden för utforskande och lek finns
tillgängliga för barnen. Materialet är rikt och varierat och barnen använder sig av digitala
verktyg i lek och utforskande.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Andel vårdnadshavare
som upplever att den
pedagogiska miljön på
barnets förskola
uppmuntrar till lek,
utveckling och lärande.

77 %

78 %

76 %

72 %

Andel vårdnadshavare
som upplever att det är
ordning och reda på
barnets förskola

69 %

Förskolepersonalens
bedömning av den
pedagogiska miljön

3,5

Indikator

Progno
s helår

3,5

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

80 %

2018

75 %

2018

3,4

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolepersonalens bedömarkompetens kvalitetssäkras i syfte att
säkerställa likvärdigheten

2017-01-01

2018-12-31

Avvikelse
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Implementera Kungsholmens dokument för pedagogisk miljö på
alla förskolor för att skapa likvärdighet.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Barnen möter miljöer och material som inspirerar och utmanar till utforskande och
lärande.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnen är självständiga i de pedagogiska miljöerna och har inflytande över hur de används.
Analys

Wki för enheten visar inom området ”Pedagogiska miljöer” ett snitt på 3,5 vilket gör att vi når
upp till vårt uppställda mål däremot inte stadens. Intervallet ligger mellan 3 - 5.
Förskoleundersökningens resultat på frågan ”Jag upplever att den pedagogiska miljön på
mitt barns förskolauppmuntrar till lek, utveckling och lärande" uppgår till 77% i jämförelse
med stadens 86%. Variationen mellan förskolorna ligger på 60%-93% nöjdhet där tre av
förskolorna ligger över stadens medel och tre under. Vi jämför inte med variationen med
föregående år eftersom vi inte arbetat utefter samma uppföljningsarbete. Mönstret av olika
arbetssätt att följa upp får genomslag även i förskoleundersökningen.
De förskolor där man arbetat med tydligt fokus har höjt sina värden i såväl wki som
förskoleundersökning och är medvetna om nästa steg – vilket i de flesta fall handlar om att
använda den pedagogiska dokumentationen som grund i det systematiska kvalitetsarbetet.
Enheten har genomfört såväl externa som interna studiebesök för skapa förståelse kring vilket
arbetssätt som krävs utöver att ”ställa iordning” en miljö.
Enheten även satsat på ett likvärdigt utbud av material. Det ska rimma med det hållbarhetsfokus som är genomgående på förskolorna. Alla förskolor har nu tillgång till trageton-klossar,
ett handgjort, hållbart och närproducerat bygg-och konstruktionsmaterial. Detta hoppas vi kan
vara en vägvisare till vad man tänker kring långsiktiga inköp till en förskola.
En förskola har genomfört workshop inom skapande och metoder. Det gav positivt, konkret
utfall och kunde användas direkt i praktiken.
De förskolor som höjts sig inom detta område har tillgänglighet, delaktighet och varierat
material fungerat som måttstock. Material har flyttats till tillgängliga nivåer, ordningen har
tydliggjorts och variationen av material har granskats ur ett demokratiskt perspektiv.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Föreläsning av Martina Lundström för alla förskolelärare

2018-04-25

2018-04-25

Avvikelse

Analys
Vid uppföljningsforumet genomfördes diskussioner kring de utmaningar förskollärarna har när undervisningsbegreppet fått en
framträdande roll i läroplanen. Även målstyrning diskuterades. Samarbetsklimatet främjades och diskussionerna fortsatte på
förskolorna.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Studiebesök internt och externt

2018-01-02

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Externa studiebesök har genomförts med frågeställningar att fundera kring. Detta för att inte hamna i materialdiskussioner
utan att hålla fokus på förhållningssätt och arbetssätt. It-inspiratörerna var på Border crossing i Haninge för ett större
digitaliserings-fokus i de dagliga erbjudandena.
Utveckling av pedagogiska miljöer

2018-01-01

2018-12-31

Analys
Utvecklingen av de pedagogiska miljöerna har varit i större och mindre fokus på förskolorna. I olika forum så har miljöerna
varit i fokus som ett stödjande element. Reflektioner om vad som skall ingå i en pedagogiska miljö och skillnaden på färdigt
material och utforskande material har tagits omtag kring i några grupper.

Nämndmål:
1.1.2 Barn utvecklar sina språkliga förmågor
Ingen
Förväntat resultat

Barn ger uttryck för sina egna uppfattningar, reflekterar, lyssnar, samtalar och ges möjlighet
att utveckla ett nyanserat talspråk.
Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Andel vårdnadshavare
som upplever att barnet
uppmuntras till att
utveckla sitt språk

78

77

78

Förskolepersonalens
bedömning av arbetet
med den språkliga
utvecklingen

3,5

Indikator

Perio
dens
utfall
VB
2017

3,3

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

80 %

2018

3,4

2018

Enhetsmål:
St Eriks förskolor skapar gynnsamma språkmiljöer och bygger språklust
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnen bygger upp sin förståelse av språket
Arbeta med den språkliga medvetenhetens alla delar
Analys

Wki för enheten visar inom området ”Språk” ett snitt på 3,5 vilket gör att vi når upp till vårt
uppställda mål däremot inte stadens.
Förskoleundersökningens resultat på frågan ”Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att
utveckla sitt språk” uppgår till 78% i jämförelse med stadens 84%. Variationen mellan
förskolorna ligger på 60%-93% nöjdhet där tre av förskolorna ligger över stadens medel och
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tre under. Vi jämför inte med variationen med föregående år eftersom vi inte arbetat utefter
samma uppföljningsarbete. Positivt är att fyra av sex förskolor höjt sina resultat och att det
synliggjorts i dokumentation. Mönstret av olika arbetssätt att följa upp får genomslag även i
förskoleundersökningen.
Genom gruppernas pedagogiska verktyg, T1an, T2an, facebook samt verksamhetsbrev kan vi
se att barnen får ta del av sammanhang och aktiviteter som utmanar deras språkliga förmåga.
Uppföljningarna liksom nivåerna varierar och vi ser en tydlig skillnad i hur man planerar sin
verksamhet utefter fokus. Förskolor som är tydliga i sina planeringar arbetar även med
området på ett mer varierat sätt än om det sker som lösryckta aktiviteter.
Riktade aktiviteter kring området har b l a bestått i att vi har inlett ett arbete kring språk,
likvärdighet och samtidigt byggandet av en gemensam grund att förhålla oss till i påbörjandet
av förskolornas egna bibliotek. Den gemensamma grunden är böcker från Olika-Lika förlag
med böcker kring likvärdighet. Idén kom från medarbetare under samtal efter en inspirerande
föreläsning där hela Kungsholmen deltog.
Vi har uppmärksammat att man också behöver kompetensutveckling i såväl metoder som
arbetssätt för att kunna arbeta med en språklig medvetenhet. Riktade fortbildningsinsatser
kring detta prioriterade område har bestått av t ex: Föreläsningen ”Stora pojkar gråter också”,
tvådagars fortbildning i ”Flerspråkighet” och enheten har fortsatt sin satsning på att alla
pedagoger skall ha gått Takk-fortbildning – tecken som stöd. Det är en långsiktig process som
vi tidigare upplevt gett genomslag i enkäter och vi fortsätter med att arbeta på samma sätt med
alla förskolor. En pedagog har att gå en fördjupning inom genrer och flerspråkighet i
förskolan och tvådagars-kursen kring Flerspråkighet har erbjudits fler pedagoger.
Det man belyser förstärks och pedagogerna har, trots goda kunskaper inom området, fått än
fler verktyg att använda sig av för att kunna utmana och utveckla språkarbetet.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Föreläsningar fortbildningar inom språkområdet. 2-dagars
"Flerspråkighet" under Vt och Ht 3-dagars forbildning iTakk
"Genrer och flerspråkighet i förskolan"

2018-01-02

2018-12-15

Avvikelse

Analys
Det gedigna arbetet med språket har tillsammans med fortbildningsinsatserna börjat lägga en stabil grund för den
gemensamma förståelsen av språkarbetets alla komponenter. Delandet av fortbildningen har varit ojämn och skall följas upp
tydligare så att de kommer alla till del.
Intern och extern utbildning/fortbildning i TAKK

2018-01-04

2018-12-31

Analys
Medarbetarna genomför fortlöpande Takk-utbildning. Till utbildningen hör att omsätta kunskaperna omgående så att
utbildningsinsatser får konkret inverkan på verksamheten. Yngre-barnsgrupperna är prioriterade när det varit tydligt att
kommunikationsformen ökat tillfredsställelsen i att kunna uttrycka sin vilja.
Uppbyggande av förskolornas egna bibliotek med normkritisk
litteratur

2018-01-02

2018-12-31

Analys
Biblioteken på försklorna har olika form och förutsättningar. På någon förskola har man inte genomfört altiviteten. utfallet på
de förskolor som genomfört aktiviteten är gott. Det finns en grund av bra litteratur med stor spännvidd.
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Nämndmål:
1.1.3 Barn ges möjligheter att utveckla digital kompetens
Ingen
Förväntat resultat

Alla barn använder digitala verktyg i undersökande och lek samt får möjlighet att pröva
programmering.
Indikator

Andel vårdnadshavare
som upplever att barnet
använder digitala verktyg i
sitt lärande

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

60

62

59

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

65 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kompetensutveckling inom varje förskoleområde i att använda
olika digitala verktyg samt programmering.

2018-01-01

2018-12-31

2018

Avvikelse

Enhetsmål:
Barnen har möjlighet att använda digitala verktyg i sitt lärande och förskolorna
använder det som en naturlig del av undervisningen.
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Barnen använder digitala verktyg i sitt lärande och i lek.
Pedagogerna tar tillvara möjligheter som digitala verktyg ger för att utveckla undervisningen.
Analys

Förskoleundersökningens resultat på frågan ”Jag upplever mitt barn har möjlighet att
använda digitala verktyg i sitt lärande" uppgår till 60% i jämförelse med stadens 61%.
Variationen är mycket stor mellan förskolorna och ligger på 30%-92% nöjdhet där tre av
förskolorna ligger över stadens medel och tre under. Vi jämför inte med variationen med
föregående år eftersom vi inte arbetat utefter samma uppföljningsarbete. Mönstret av olika
arbetssätt att följa upp får genomslag även i förskoleundersökningen
Här ser vi även en stor variation hur man skattar sig själv i medarbetarenkäten. Variationen
är stor mellan förskolorna och hög Digital kompetens har ett medel på 43.
Arbetet med verktyg som appar, qr-koder och programmering har utforskats i högre grad av
medarbetarna tillsammans med barnen. Arbetet har blivit mer prestationslöst och mer
utforskande tillsammans än var och för sig. Enheten ser att satsning på mer varierat utbud av
digitala verktyg kan öka utforskandet. Fler blue-bots, green-screen och makey-makey
kommer att satsas på för att en långsiktig planering skall kunna göras och progression kan
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tillta.
Förskolorna har differens mellan hur aktiv man är med de verktyg man har och vilka
sammanhang man tänker att verktygen passar i.
På förskolan med de högsta resultaten är de digitala verktygen helt implementerade i
verksamheten.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

BETT-mässa

2018-01-24

2018-01-28

Avvikelse

Analys
Dåvarande pedagogiska utvecklingsledaren deltog i Bett-mässa men hann inte implementera något i verksamheterna innan
avslut.
Nätverk i nytt digitalt reflektionsverktyg i Onenote

2018-02-02

2018-06-30

Analys
Pedagogisk utvecklingsledare har under hösten genomfört ett mycket uppskattad nätverk som gav fokus och relevans till
uppföljningarnas självklarhet för fortsatt arbete.
Nätverk it-inspiratörer

2018-02-02

2018-12-31

Analys
Biträdande förskolechef har under höstterminen återupptagit nätverken med it-inspiratörerna. Det har på kort tid givit utslag i
att inspiratörerna givit mer individuell hjälp och stöd, gemensamma inköp påbörjats för ett större digitalt bibliotek.
SETT-mässa

2018-01-16

2018-05-31

Analys
It-inspiratörerna deltog i mässan och tog med sig reflektioner in i höstens nätverk. I nätverken omsattes ideér om hur man på
effektivast sätt kunde erbjuda barnen en variation av digitala verktyg.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Ingen
Nämndmål:
1.3.1 Kungsholmen har levande stadsdelar där boende och besökare är trygga
Ingen
Förväntat resultat

Kungsholmens stadsdelsområde är tryggt och säkert att bo och vistas i. Trygghetshöjande
insatser genomförs i samverkan med polis och andra aktörer. Förvaltningen har en god
beredskap vid allvarliga händelser. Genom integrationsskapande aktiviteter möjliggörs möten
mellan kulturer och generationer.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen söker medel från de extra trygghetsmedel som finns
i budget 2018 för att genomföra trygghetshöjande åtgärder.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande
Ingen
Nämndmål:
1.6.1 Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kulturutbud
Ingen
Förväntat resultat

Inom nämndens verksamheter finns möjlighet till eget skapande och möjlighet att ta del av
kultur i olika former. Nämnden verkar för att kulturen tillgängliggörs för alla inom
stadsdelsområdet oavsett könstillhörighet, ålder eller funktionsnedsättning. Nämnden har ett
gott samarbete med kulturförvaltningen.
Indikator

Andel vårdnadshavare
som upplever att förskolan
ger barnet möjlighet att ta
del av och möta olika
sorters kulturutbud på och
utanför förskolan

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

51

52

49

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

55 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolan arbetar aktivt med att tydliggöra vad kultur inom
förskolan innebär

2018-01-01

2018-12-31

Period

2018

Avvikelse

Analys
Såväl i dokumentation, verksamhetsbrev och föräldramöten har vi presenterat kulturbegreppet och knutit aktiviteter direkt till
begreppet. T ex "Kulturfredag". Differensen i hur man kunnat tydliggöra det har varierat och det varierar även mellan
förskolorna huruvida man lagt större eller mindre vikt vid kommunikationen kring detta. Omtag kommer att göras och riktad
kommunikation kommer att finnas på alla förskolor.
Förskolorna använder sig av Kulans erbjudande minst en gång per
termin. (Kulan, subventionering av kulturupplevelser)

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen sprider information och goda exempel på
kulturområdet inom verksamheterna

2018-01-01

2018-12-31

Enhetsmål:
St Eriks förskoleområde skapar och tar del av kultur
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Alla barn upplever minst en professionell kulturupplevelse inom eller utanför förskolan.
Alla barn har möjlighet att uttrycka sig genom / i skapande estetisk verksamhet.
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Analys

Förskoleundersökningens resultat på frågan ”Jag upplever att förskolan ger mitt barn
möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud" uppgår till 51% i jämförelse med
stadens 66%. Variationen är mycket stor mellan förskolorna och ligger på 19% - 78%
nöjdhet där tre av förskolorna ligger över medel och tre under. Vi jämför inte med variationen
med föregående år eftersom vi inte arbetat utefter samma uppföljningsarbete. Mönstret av
olika arbetssätt att följa upp får genomslag även i förskoleundersökningen.
Genom gruppernas pedagogiska verktyg, T1an, T2an, facebook samt verksamhetsbrev kan vi
däremot se att barnen får ta del av sammanhang och aktiviteter där kulturbegreppet är i fokus.
Här handlar det återigen att arbeta med fokus, planering och utkommunicerandet av kultur.
Uppföljningarna liksom nivåerna varierar och vi ser en tydlig skillnad i hur man planerar sin
verksamhet utefter fokus. Förskolor som är tydliga i sina planeringar arbetar även med
området på ett mer varierat sätt än om det sker som lösryckta aktiviteter.
Begreppet Kulturfredag har spridits men ännu ej fått fäste förutom på den ursprungliga
förskolan - som även innehar det högsta resultatet.
Biblioteket besöks av alla förskolor med jämna intervaller. 5-åringarna har haft olika
professionella upplevelser utanför förskolan som t ex mäte med danspedagog och deltagit i
"Klassiskt tonande" - en musikföreställning uppbyggd på tre tillfällen med mimskådespelare
och några av landets främsta konstmusiker. Det som har varierat är museibesöken för 3-4åringarna.
Fler förskolor har själva vidgat sitt kulturbegrepp och tagit fasta på att utvidga sin egen
repertoar med drama, mer varierad skapande verksamhet gällande metoder och material och
musik.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla 1-2-åringar besöker biblioteket minst en gång per termin. Alla
3-4-åringar tar del av minst ett museibesök per termin. Alla 5åringar upplever flera kulturella upplevelser utanför förskolan

2018-01-02

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Biblioteket besöks av alla förskolor med jämna intervaller. 5-åringarna har haft olika professionella upplevelser utanför
förskolan som t ex mäte med danspedagog och deltagit i "Klassiskt tonande" - en musikföreställning uppbyggd på tre tillfällen
med mimskådespelare och några av landets främsta konstmusiker. Det som har varierat är museibesöken för 3-4åringarnaBiblioteket besöks av alla förskolor med jämna intervaller. 5-åringarna har haft olika professionella upplevelser
utanför förskolan som t ex mäte med danspedagog och deltagit i "Klassiskt tonande" - en musikföreställning uppbyggd på tre
tillfällen med mimskådespelare och några av landets främsta konstmusiker. Det som har varierat är museibesöken för 3-4åringarna. Någhra grupper har haft lättare att momma iväg än andra. Detta är en direkt påföljd av mer eller mindre
genomarbetad organisation.
Alla barn är kulturskapare i projektet "Förskolans Dag"

2018-01-02

2018-05-31

Analys
Förskolans dag firades på varje förskola med olika aktiviteter såsom flaggparad, lek och aktivitet i parker, stationer på
förskolan där olika utforskanden erbjöds. Detta första år tillsammans hade vi inget gemensamt event. Enhetens läs-och
kulturombud kommer att utarbeta gemensamma riktlinjer för ökad likvärdighet
Implementera det beprövade konceptet Kulturfredag som ett gott
exempel på fler förskolor

2018-01-16

2018-12-31

Analys
Kulturfredagarna har givit gott utfall på den förskola som initierade arbete. Några grupper är i startgroparna och det är
planerat för uppstart 2019.
Intensifiera demokratibegreppet i alla forum

2018-02-01

2018-12-31
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

Analys
Huruvida man är aktiv i demokratiarbetet eller ej har fått belysas genom diskussioner på apt och lärarforum. Vad vi menar hur det märks - vilket utfall det blir i grupperna. Genomgående har varit att man tar det för givet men när vissa
frågeställningar lyfts fram så har man blivit medveten om att värdegrundsarbetet måste synas och tydliggöras.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar
Ingen
Nämndmål:
2.1.1 Energianvändningen inom nämndens verksamheter är hållbar
Ingen
Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan och energiförbrukning. Nämndens verksamheter använder
energieffektiva alternativ. Elförbrukningen per kvadratmeter i nämndens lokaler minskar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens samtliga verksamheter ska minska mängden
pappersutskrifter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Mängden pappersutskrifter har överlag minskat och återanvändningen av papper ökat. Skillnaden är däremot tydlig mellan
förskolor.

Enhetsmål:
Energianvändningen inom St Eriks förskoleområde är hållbar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

St Eriks förskoleområdes verksamheter använder energieffektiva alternativ och metoder.
Analys

Enhetens förskolor är effektiva när det gäller energianvändningen - man fyller torkskåp och
sätter timer på relevant tidsåtgång.
Vid byte av vitvaror använder vi lokalintendentens och miljösamordnarens kompetens och
kunskap När vi byter lampor så byter vi till energisnåla varianter.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Säker utskrift på enhetens alla skrivare

2018-01-02

2018-06-30

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Ingen
Nämndmål:
2.4.1 Nämndens verksamheter minskar uppkomsten av avfall och ökar
återvinningen
Ingen
Förväntat resultat

Verksamheterna förebygger uppkomsten av avfall. Avfallet återbrukas och återvinns i
möjligaste mån och tas omhand resurseffektivt. Inget farligt avfall förekommer i
hushållssoporna. Skräphanteringen i parkerna är effektiv och miljövänlig.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samtliga verksamheter skapar rutiner när det gäller återvinning av
förpackningar för att öka medvetandet och utsorteringsgraden

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
St Eriks förskolor återvinner och återbrukar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Förskolorna återvinner och återbrukar.
Förskolorna minskar matsvinnet och att eventuella matrester går till återvinning.
Analys

Förvaltningens miljösamordnare deltog på alla förskolors apt och engagerade medarbetarna
kring hållbarhetsfrågor, återvinning och matsvinn. Vi har miljöombud i enheten som är länken
mellan förskolorna och miljösamordnaren. De arbetar med ett extra engagemang och kunskap
i dessa frågor.Det finns stor insikt och intresse för hållbar utveckling ur ett ekologiskt
perspektiv.
Nästan alla har grupper egna återbruks-stationer i sina hemvister och återbruket har stor del i
verksamheterna. Barnen är engagerade och kunniga i dessa frågor. Detta tänker vi är ett
långsiktigt arbete och enhetens gemensamma engagemang i dessa frågor är något som ger
genomslag på fler områden än det rent ekologiska. Inköpen av mer hålbart material är också
ett långsiktigt ekonomiskt tänk.
Fler satsningar som riktar hållbarhets-arbetet är att mattransporterna mellan förskolorna utförs
av cykelfirma. Vi tänker att helheten består av dessa detaljer - när hållbarheten är i fokus och
alla detaljerna pekar i samma riktning så blir det enklare att hålla samma fokus i alla delar av
uppdraget.
Planeringen framöver ligger i att öppna upp ännu ett eget kök så att maten produceras på
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förskolan
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomgång av avfallshantering på Apt av stadsdelsnämndens
Miljösamordnare

2018-03-01

2018-03-31

Avvikelse

Analys
Miljösamordnarens genomgång och presentation var mycket uppskattad bidrog till ökad medvetenhet kring matsvinnet
Pedagoger och barn deltar i "Energiagenterna" - en 10-veckors
utbildning i miljömedvetenhet.

2018-08-28

2018-11-12

Analys
Ett mycket uppskattat inslag där barn och pedagoger tillsammans arbetat med det riktade materialet där det även getts
tillfällen för eget utforskande. Det har genomförts sagovandringar, drama, uppgifter och pedagogutbildningar

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri
Ingen
Nämndmål:
2.5.1 Nämndens verksamheter är kemikaliesmarta och giftfria
Ingen
Förväntat resultat

Barn och vuxna i nämndens verksamheter exponeras inte för skadliga kemikalier.
Förvaltningens medarbetare är medvetna om vikten av en hållbar utveckling. Andelen
ekologiska livsmedel i verksamheterna ökar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna genomför webbutbildning och åtgärder i
kemikaliesmart förskola nivå 2

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
St Eriks förskolor är kemikaliesmarta och bidrar till en hållbar livsmiljö på förskolan.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Miljömedvetna val vid inköp
Kunskapen om och andel ekologisk matlagning ökar
Hållbarhetsperspektivet vidgas
Analys

Vi är noggranna vid inköp av nytt material och väljer giftfria och kemikaliesmarta alternativ.
En satsning på nytt byggmaterial, så kallade Tragetonklossar, gjordes under våren. Detta
material är giftfritt, hållbart och spännande för barnen att arbeta med. Pedagoger och barn har
i sina projekt vävt in "Skräpplockardagen" med "Håll Sverige Rent-materialet" där vikten av
alla individers ansvar tillsammans gör skillnad. Under höstettreminen deltog i
stockholm.se
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"Energiagenterna". Det är en 10 veckor lång utbildning som innehåller såväl pedagogträffar
som sagovandringar där man lär sig ett miljömedvetet förhållningssätt till energifrågor.
Kockarna i enheten ingår i ett nätverk i stadsdelen för kökspersonal där de träffar andra
kockar, utbyter goda exempel och ideer samt bjuds in till fortbildning. En fortbildningsdag
handlade om vegetarisk matlagning. Vi ligger på stadsdelens mål för ekologiska produkter
men vill absolut öka denna andel. Kockarna/ekonomibiträdena beskriver en balansgång
mellan hög del ekologiska produkter och att hålla sin budget. Detta har varit en fråga som
diskuterats på alla köks-APT.
De förskolor som inte sedan tidigare arbetat med återvinning av matavfall har kommit igång
med detta under våren. Stadsdelens miljösamordnare har varit på enhetens APT:n och
informerat om vikten av detta arbete. Vi har även egna miljösamordnare på enheten.
Indikator

Andel ekologisk
inhandlade livsmedel

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

46,7

Årsmål

45

KF:s
årsmål

Period

VB
2018

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Ingen
Nämndmål:
3.5.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Ingen
Förväntat resultat

Nämndens budget är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i
verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten
är god och åtgärder vidtas vid behov.
Enhetsmål:
S:t Eriks förskoleområde har en budget i balans
Uppfylls inte
Förväntat resultat

Budget i balans.
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Analys

För att öka medvetenheten kring intäkter och kostnader så har varje förskola tagit del hur t e x
ett barntapp påverkar den stora bilden. Detta för att medarbetarnas perspektiv och förslag
skall kunna lyftas och medvetandegöras. Och att man skall vara medveten om vilka
prioriteringar och anpassningar som görs.
Vi utbildar medarbetare i effektiv e-handel och är uppdaterade på prisutveckling. Vi köper in
stora kvantiteter vid tillfällen när löpande förbrukningsmaterial ligger bra i pris.
Ledning och avdelningsansvariga har tillsammans varit stringenta i sina uppföljningar med
köhandläggare och i anordnarwebben för att säkerställa barnantal.
Enheten hade däremot ett barntapp under hösten på de förskolor som även arbetade utefter
specifika handlingsplaner gällande inre strukturer och pedagogiska verksamhet. Barntappet
var inte prognosticerat p g a att förskolechef inte kände till förskolornas historik.
Kostnaderna för barntappet uppgår till knappa 3 mkr. Anpassningar har gjorts löpande i
verksamheterna och de arbetar nu efter samma premisser som övriga med daglig mevetenhet
om barnantal och pedagogantal.
Enheten arbetar med tydligt fokus i alla hänseenden och dagens ekonomiska läge är trots ett
oväntat stort barntapp ett "positivt" slutresultat. Enheten har gjort löpande anpassningar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Månatlig budgetgenomgång

2018-01-02

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Månatliga budgetgenomgångar med controller säkerställer att arbeta långsiktigt och följa upp.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Ingen
Nämndmål:
4.1.1 Kungsholmens stadsdelsområde är jämställt och makt och resurser
fördelas lika
Ingen
Förväntat resultat

Nämndmål uppnås med lika goda resultat för alla, oavsett kön. De tjänster och den service
som nämnden erbjuder är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för flickor
och pojkar, kvinnor och män. Samtliga verksamheter har tillgång till och analyserar
könsuppdelad statistik.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samtliga enheter analyserar 2017 års resultat.
Förbättringsområden för 2018 tas fram där omotiverade skillnader
mellan könen framkommer.

2017-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
På St:Eriks förskolor arbetar vi med barnets perspektiv där barnen uttalar sig i frågor
som gäller dem
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barn ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller
funktionsvariation
Analys

Analys
I förskoleundersökningen når vi ett resultat på 90% "Jag upplever att mitt barn blir bemött
oavsett.......... när det gäller , och variationen mellan förskolorna är stor, från 78% till 96%. Vi
arbetar mycket med barnen indelade i smågrupper vilket gör att de enskilda barnens
perspektiv och möjlighet att uttala sig i olika frågor ökar. För att även de barn som inte har ett
verbalt språk ska få sina perspektiv tillgodosedda arbetar vi aktivt nära barnen, observerar och
hjälper till att sätta ord på vad som sker.
Vi ser inga skillnader mellan könen. Både vårdnadshavare till såväl flickor som pojkar har
resultatet 90%
Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt barnkonventionen är viktiga verktyg
som förskolorna använder sig av. De förskolor som "går på känn" har också svårt att
konkretisera vad man gör för att nå målet. De förskolor som arbetar uppdragsfokuserat arbetar
med sig själv som förebilder och förebildar varandra. Som individer så visar pedagogerna
omtanke och bemöter varje individ med respekt. Betvivlas detta så visar det sig i frågan om
man upplever att ens barn blivit diskriminerat någon gång.
I detta arbete har några förskolor också varit aktiva i användandet av olika-likas föreläsningar
kring likabehandling. Ett led i detta har vi låtit medarbetare gå fler föreläsningar på samma
tema och även köpt in material och handledningar från samma förlag.
Materialet "Stopp-min-kropp" och "Liten och trygg" utgör också viktiga arbetsmetoder i att
arbeta med allas lika värde och barns rätt att uttala sig i frågor som rör dem.
Förskolornas bibliotek har en bas av normkreativ litteratur som barnen kan ta del av.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Ingen
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Indikator

Periodens
utfall

Aktivt Medskapandeindex

81

Sjukfrånvaro

11,4 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

75

81

81

2018

11,7
%

8%

tas fram
av
nämnd
en

VB
2018

Nämndmål:
4.2.1 Ett gott ledarskap genomsyrar hela organisationen
Ingen
Förväntat resultat

Ledare för nämndens verksamheter ger sina medarbetare förtroende och förutsättningar för att
ta ansvar i sitt arbete. Genom engagemang, lyhördhet och nytänkande kan chefer och
medarbetare tillsammans utveckla verksamheten och bidra till att aktivt medskapandeindex
(AMI) ökar och att en sund personalrörlighet uppnås.
Indikator

Periodens
utfall

Ledarskapsindex

79

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

80

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.

2018-01-01

2018-10-31

Förskolans personal kompetensutvecklas i samband med
skolplattformens införande

2018-01-01

2018-12-31

Period

2018

Avvikelse

Analys
Biträdande förskolechef utbildade och genomförde skolplattformens införande. Det innefattade mycket planering och avlöpte
därför väl.
Förskoleavdelningen utvecklar arbetet med förskollärarstudenter
på olika nivåer

2018-01-01

2018-12-31

Enhetsmål:
Ledarskapet är engagerat, kommunikativt och utvecklingsinriktat
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ledning och medarbetare har samsyn kring förskolans uppdrag
Förskolechef utövar tydligt pedagogiskt ledarskap

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 22 (31)

Analys

Tillsammans med övriga i ledningsteamtet har förskolechefen arbetar aktivt med att lägga
strategier för att de två sammanslagna enheterna ska fungera som en sammanhållen enhet.
Detta genom att använda samma underlag för vardags-verksamhet t e x utvecklingssamtal,
introduktioner, rutiner för sjuk-vab-anmälan.
Det har tagit tid att implementera. Även revideringen av dokument och göra allt tillgängligt
och nåbart för medarbetarna har tagit mycket tid i anspråk.
Vid sammanslagning tog det alltför lång tid innan alla överföringar var gjorda i diverse
verktyg ex Lisa, g-mappar, resultat, ekonomi, agresso etc. Detta försvårade och försenade den
första tiden och skapade otydlighet och oro. Möten om till synes enkla aktiviteter tog tid i
anspråk eftersom mycket behövdes förtydligas på plats.
Vissa anpassningar och justeringar i verksamheter genomfördes relativt snabbt för att komma
tillrätta med situationer så ledarskapet ställdes snabbt på sin spets. Detta till trots så ökade alla
resultat i medarbetarenkätens frågeställningar kring ledarskapet. "Förtroende för chef" har,
trots den korta tid enheten varit St Erik, ökat med 21% fr 63% - 84% "Återkoppling på
arbetsinsats" ökade med 19% fr 56%- 75%.
Under första terminen tillsammans har vi slagit samman en förskola från varje enhet på Apt
för att lära känna varandra och i utbytes-hänseende. Detta fortsatte inte när vi upptäckt att vi
först måste arbeta än mer från grunden för att småningom få konsensus och fokus.
Medarbetarna möter varandra i andra forum där igenkänningsgraden och de gemensamma
reflektionerna närmar sig varandra mer.
I övergången blev det otydligt på vilken chef man skulle svara på i medarbetarenkäten vilket
gjorde att resultaten blev svåra att läsa av. Tillsammans med medarbetarna har resultaten lyfts
och utvecklingsområden har tydliggjorts.
Ledningsteamet har ett tydligt pedagogiskt fokus i såväl organiserade forum som
"korridorsamtal". Vi lägger oss an vid att förmedla enheten som ett mini-Stockholm där all
ska kunna växa och känna samhörighet med staden / enheten.
Ledningsteamet fortbildar sig enskilt och tillsammans. Stadsdelens fortbildning för förskolans
ledningsteam med Susanne Fras har givit konkreta metoder och strategier att använda sig av.
Förskolechef, biträdande förskolechef, pedagogisk utvecklingsledare och specialpedagog har
genomfört specifika fortbildningar och deltagit i seminarier. Dessa delges inom teamet och
diskuteras hur och om det kan användas.
Förskolechef startade under ht rektorsprogrammet.
Förskolechefen utöver ett tydligt pedagogiskt ledarskap genom att i alla interaktioner ha det
pedagogiska uppdraget i fokus. Även att lägga agendan för och att leda lärarna i Lärarforum
har givit tillit till kunskapen och utförandet av vårt gemensamma pedagogiska uppdrag.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Fördjupa och konkretisera personalpolicyn i delar som är
angelägna för enheten.

2018-01-02

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten har arbetat med någon del ur personalpolicyn på varje apt. Det har tydliggjort ansvaret hos alla medarbetare och
grundlaggt den gemensamma riktning vårt uppdrag innehar.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 23 (31)

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Föreläsningar och seminarier som stärker ledningsteamets
individuella och gemensamma uppdrag i verksamheten.

2018-01-02

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Ledningsteamet har fortbildat sig individuellt och gemensamt. Vi har letat upp och erbjudits flertalet fortbildningar och flera
har kunnat användas konkret i verksamheterna. På det viset så ser vi att ledningsteamet stärks och vi är ett lärande team
som arbeta tillsammans för enhetens progression.
Nya introduktionsplaner tas fram

2018-01-02

2018-12-31

Analys
Introduktionsplaner har påbörjats. Relevant innehåll slut-sammanställs av ledningsteam och administratör

Nämndmål:
4.2.2 Ledare och medarbetare skapar tillsammans en god och hållbar
arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling och
trakasserier.
Ingen
Förväntat resultat

Nämndens alla verksamheter har en god och hållbar arbetsmiljö där medarbetare och chefer
har en bra arbetssituation, sjukfrånvaron minskar och där alla medarbetare har lika
möjligheter och rättigheter. Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete ökar andelen medarbetare som
rekommenderar sin arbetsplats.
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andelen medarbetare
som kan rekommendera
sin arbetsplats till andra

60 %

75 %

2018

Index för organisatorisk
och social arbetsmiljö

7,6

5

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter tar fram en aktivitet som främjar hälsa

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Medarbetarskapet är engagerat, ansvarstagande och medskapande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla medarbetare känner till Stockholm Stads vision
Alla medarbetare känner till Stockholms Stads personalpolicy
Minskad sjukfrånvaro

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 24 (31)

Analys

I uppbyggandet av vår gemensamma grund så använde vi oss initialt av Stockholm Stads
personalpolicy. Detta för att börja arbeta i samma riktning.
Våra egna styrdokument och policys används för att enheten ska utvecklas i en professionell
riktning.
Medarbetarskapet har handlat mycket kring det egna ansvaret. All utveckling och
kvalitetsförbättring bygger på de individuella medarbetarnas och arbetsgruppernas
noggrannhet i kontinuerliga uppföljningar. Uppföljningarna av läroplanen och våra åtaganden
med hjälp av observationer, reflektioner och dokumentationer har blivit mer uttalat, synligt
och förståeligt och konkret. Ett nytt pedagogiskt verktyg har implementerats och synliggjort
värdet av uppföljningar.
Vi tror inte att det specifika verktyget har genomslag i medarbetarenkäten. Däremot
uppföljningsarbete per se har tydliga genomslag i medarbetarenkäten där alla faktorer
gällande "Styra mot gemensamma mål" ökat. De fyra faktorer som ökat mest visar sig i mer
eller mindre omfattning på alla förskolor.
Effektiva möten: 62% - + 9%
Tydliga mål: 75% - +20%
Förbättra rutiner: 76%- +14%
Genomför beslut: 61% - +12%
Alla medarbetare är nu delaktiga i utformandet och utarbetandet av våra interna dokument och
tar ansvar för att utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens behov. En viktig del i
medarbetarskapet är att man även känner sig delaktig i verksamhetens utformande och har
vilja till att bidra med små och stora innovativa utvecklingsinsatser som kvalitetshöjer
verksamheten.
Höjningarna i resultaten i medarbetarenkäten gällande "Nya arbetssätt" och "Tillvara ta idéer
om förbättringar" visar att detta börjar förankras i verksamheterna.
Detta hjälper oss att se nya och kreativa sätt att använda oss av områdets olika kompetenser.
Detta till trots ligger värdena "Bra arbetssituation" och "Rekommendera arbetsplatsen" lågt.
Här ligger främst två förskolor på mycket låga resultat. Förskolorna har också mycket hög
sjukfrånvaro. De uppfattar själva sin arbetssituation som trängd. Det som skiljer dessa åt är att
man på ena förskolan trots sjukfrånvaron och den trängda arbetssituationen lyckats höja sina
resulatat i flera indikatorer i wki som förskoleundersökning. Uppdrags-fokus och
professionalitet är hög.
Sjukfrånvaron ligger högt
Detta har inte adresserats med det fokus som sig bör. Vi har
påbörjat ett arbete tillsammans med medarbetarna där vi tittar på medarbetarnas egna orsakkonsekvensanalyser och upprättar handlingsplaner därefter.
Enheten fortsätter att satsa mycket på fortbildningar, föreläsningar, workshops och seminarier
för att också kunna använda det i byggandet av gemensam grund och utveckla kompetenser.
Desto säkrare man blir i sitt uppdrag och att man uppmuntras att fortbilda sig tänker vi stärker
hela individen och arbetslagen blir mer likvärdiga.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 25 (31)

Fackets representanter har genomgått en 3-dagars arbetsmiljöutbildning. Det utgör en viktig
del i det hälsofrämjande och förebyggande hälsoarbetet.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Friskvårdsombuden har egna nätverk

2018-02-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Nätverken har inte påbörjats utefter plan när andra mer förskolespecifika aktiviteter behövts prioriteras.
Studiedag för administratörer med Susanne Fras

2018-01-02

2018-12-31

Analys
Administratörens egna sammanhang tydliggjordes och nya insikter gjordes som adm varit medveten om och satts i peritet till
ledningsteamet.
Vidga friskvårdsbegreppet

2018-01-02

2018-12-31

Analys
Här har vi arbetat på apt med att såväl berättat om våra verksamheter för varandra för att skapa förståelse för varandras
pågående processer som i samtal och reflektion rikta fokus på varandra som individer.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Ingen
Nämndmål:
4.3.1 Kungsholmens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Ingen
Förväntat resultat

De beslut och insatser som nämnden ansvarar för utgår ifrån individens lika rättigheter och
möjligheter. Ett normkritiskt och inkluderande arbetssätt genomsyrar verksamheterna.
Invånare och medarbetare upplever att nämndens verksamheter är inkluderande och är fria
från diskriminering.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enheterna genomför kompetenshöjande insatser för medarbetare
om normkritiskt arbete

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Alla förskolor har påbörjat egna bibliotek där grunden är normkritisk litteratur. Normkritik och normkreativitet tas upp i alla
forum ur olika perspektiv. Riktad fortbildning förs av specialpedagog.
Förvaltningens verksamheter, som möter vårdnadshavare, ger
dem information om barn och ungdomars rättigheter

2018-01-01

2018-12-31

Enhetsmål:
S:t Eriks förskoleenhets verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter
Uppfylls helt

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 26 (31)

Förväntat resultat

St Eriks förskolor är fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
St Eriks förskolor arbetar utifrån barnrättsperspektivet
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

St Erik arbetar med "Barnkonventionen i en låda" "Olika-likamaterial" med bokpaket och handledningar. Gemensam litteratur

2018-01-23

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Arbetet med dessa material har fortlöpt på alla förskolor. Under arbetet har medvetandet höjts inom arbetslagen såtillvida att
materialen har varit det som utgjort grunden för verksamheten. Dessa aktiviteter har medvetenadegjort vårt
värdegrundsarbete.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention
Ingen
Nämndmål:
4.4.1 Barn och ungas rättigheter respekteras
Ingen
Förväntat resultat

Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid genomförande av insatser.
Barnkonventionen är ett levande dokument i förskolans verksamhet. I planeringen av parker
och lek- och idrottsmiljöer finns ett barnperspektiv.
Enhetsmål:
Barnens rättigheter respekteras enligt barnkonventionen
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla barn möts med respekt.
Barnen på St Eriks förskolor har reell möjlighet att framföra sina åsikter och bli hörda
Analys

Fu - 90%
Förskoleundersökningen visar ett resultat på 90%, jämfört med stadens resultat på 92%.
Variationen mellan förskolorna är från 75% till 100%. Förskolorna med de lägre resultaten
har de lägre resultaten generellt.
Genom arbetssättet att ofta dela in barnen i mindre grupper ökar möjligheten att barnen har ett
reellt inflytande över sin vardag.
Alla förskolor har skrivit förskolespecifika planer mot diskriminering och kränkande

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 27 (31)

behandling. Olika kartläggningsmetoder har använts t e x kartläggningsom utgick från
normkreativitet och trygghetsvandringar.
Många grupper arbetar med "Barnkonventionen-i en-låda" och alla grupper har arbetat med
Brottsoffermyndighetens material "Liten och trygg". Detta har gett effekter och samtalsämnen
man i många fall inte skulle komma in på men barnen samtalar naturligt om rätt - fel dilemman och känslor som känns igen resp inte känns igen. Här har enhetens specialpedagog
tillsammans med förskolorna haft en avgörande del i att starta upp arbetet med stort fokus och
given inledning. En grupp har tagit arbetet ett steg längre och implementerat det utforskande
arbetssätt som vårt pedagogiska ställningstagande kräver och ssmatidigt följt det givna
materialets ramar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

St Erik arbetar med "Barnkonventionen i en låda" "Olika-likamaterial" med bokpaket och handledningar. Gemensam litteratur

2018-01-02

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Arbetet med dessa material har fortlöpt på alla förskolor. Under arbetet har medvetandet höjts inom arbetslagen såtillvida att
materialen har varit det som utgjort grunden för verksamheten. Dessa aktiviteter har medvetenadegjort vårt
värdegrundsarbete.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld
Ingen
Nämndmål:
4.5.1 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Ingen
Förväntat resultat

Medarbetare inom nämndens verksamheter har kunskaper om våld i nära relationer och
normkritiskt förhållningssätt. Allmänheten får information om vart de kan vända sig vid våld i
nära relation. Personer utsatta för våld i nära relation erbjuds samordnat individuellt stöd.
Barnperspektivet beaktas alltid.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter implementerar de lokala rutinerna för arbetet mot våld
i nära relationer

2018-01-01

2018-12-31

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
De lokala rutinerna för arbetet är presenterat och diskuterat på enhetens apt.
Förskolepersonal lär sig att använda materialet "Liten och trygg"
från Brottsoffermyndigheten

Enhetsmål:
St Eriks förskoleområde har kunskap om våld i nära relationer
Uppfylls helt

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
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Förväntat resultat

I St Eriks förskoleområde har kunskap om våld i nära relationer gällande vår målgrupp och
vem man vänder sig till för att få stöd.
Analys

Enhetens specialpedagog har genomfört en utbildning i kursen "Våld i nära relationer". Hen
kommer att vara den som innehar mer specifika kunskaper i frågor gällande våld i nära
relation gällande målgrupp. Hen uppdaterar sig i vad som händer på området, ger kollegor
löpande information och ansvarar för att distribuera material.
Vid behov fungerar hen konsultativt för kollegor Hen har också genomfört webbkursen om
våld i nära relation först: http://webbkursomvald.se/

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utbildning om "Våld i nära relationer" på KS. Enhetens
specialpedagog genomför utbildning och fortbildar pedagoger.

2018-03-08

2018-06-07

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande
Ingen
Nämndmål:
4.7.2 Barn i förskolan är delaktiga i demokratiska processer
Ingen
Förväntat resultat

Barn utforskar, undersöker och fördjupar sitt lärande utifrån egna frågeställningar. Barn
upplever att deras hypoteser och teorier är viktiga i det undersökande som pågår. Pedagogerna
tar ansvar för när ny fakta eller material ska tillföras. Fakta och fantasi berikar varandra och
barn och personal skapar ny kunskap tillsammans.
Indikator

Andel vårdnadshavare
som upplever att barnen i
förskolan är delaktiga i
demokratiska processer

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

90 %

90 %

90 %

92 %

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

80 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbeta med Kungsholmens pedagogiska ställningstaganden i
förskolornas ledningsgrupper

2018-01-01

2018-12-31

Period

2018

Avvikelse

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
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Enhetsmål:
Barnen är delaktiga i demokratiska processer där deras åsikter beaktas och
respekteras
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnen är delaktiga och påverkar sin vardag
Barnen har inflytande över sitt eget lärande och varande i erbjudna aktiviteter
Analys

Vi strävar efter att alla barn ska bli lyssnade på i de olika sammanhang vi delar på förskolan.
Flera grupper har använt sig av barnmöten där barnen gemensamt diskuterar innehållet i
verksamheten. De ser tillbaka på sin dokumentation och tar nya steg i sitt lärande
tillsammans.
Pedagogerna har en viktig uppgift i att dokumentera barnens läroprocesser, tankar och idéer
och låta dessa ligga till grund för fortsatta utmaningar. Detta är ett arbetssätt som har gett
barnen ett reellt inflytande över sin förskoletid samtidigt som pedagogernas kunskap är viktigt
för att och utmana lärandet vidare. Vad som kan märkas är när en förskola haft flertalet
vikarier under någon tid är att arbetssättet kan halta när säkerhetsaspekterna måste gå före
barnens egna idéer och viljor.
Aktiviteter och miljöer har erbjudits och utvecklats utifrån de processer barnen befunnit sig i.
Barnen väljer själva om en aktivitet eller miljö är lockande att delta i och barnet har alltid
valfriheten att delta eller inte. Då barnen väljer att göra något annat än det pedagogerna
erbjuder tas detta upp i våra arbetslagsreflektioner för att analysera vad som lockade istället
och konkretiserar olika erbjudanden som kan utgöra tillägg. Detta blir ett planerat utforskande
som utgör ramar för vad som utforskas men inte bestämmer alla detaljer innan.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbeta med de pedagogiska ställningstagandena utifrån
likabehandling

2018-02-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
De pedagogiska ställningstagandena har belysts i såväl nätverk, lärarforum som medarbetarsamtal. Hur påverkar de vårt
sätt att se på en likvärdig verksamhet. Reflektioner kring detta blir aldrig "klara" utan måste kontinuerligt diskuteras.

Nämndmål:
4.7.3 Förskola och hem samverkar med varandra utifrån sina olika roller
Ingen
Förväntat resultat

Vårdnadshavare upplever att de bemöts med respekt av förskolans personal. Vårdnadshavare
känner att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamhet, uppföljning och
utvärdering.
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Tjänsteutlåtande
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Indikator

Andel vårdnadshavare till
barn i förskolan som
anser att de har möjlighet
till samverkan med
förskolan

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

74

72

76

73

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

80 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna utvecklar informationen i verksamhetsbreven med
syftet att tydliggöra följande utvecklingsområden; språk, digitala
verktyg och pedagogiska miljöer

2018-01-01

2018-12-31

2018

Avvikelse

Enhetsmål:
Förskola och hem samverkar med varandra utifrån sina olika roller
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Familjerna har förtroende för och känner tillit till verksamheten.
Familjerna ställer frågor och kommer med synpunkter.
Kontakt med alla familjer är god
Alla familjer får en god introduktion till förskolan som lägger grund för ett nära och
förtroendefullt samarbete.
Analys

Under året har vi haft förskoleråd på samtliga förskolor. Vissa hade inte haft några
förskoleråd under det senaste året, så det har varit en omstart på dessa.
82% av vårdnadshavarna uppger att de fått information om förskolans mål och arbetssätt men
endast 65 % uppger att de har delaktighet och inflytande över verksamheten. Faktorn
"Samverkan med hemmet" ligger på 74% vilket vi vill öka. De stora skillnaderna i svaren på
förskoleundersökningen visar på ett vinnande koncept i tidigare enhet och detta
implementeras löpande på St Erik. Snabba återkopplingar, information och adekvata möten.
Förskolor som fått låga resultat i förskoleundersökningen kommer att använda sig av olika
frågeställningar från denna och bjuda in till dialog på höstens föräldramöten.
Upplevelser av att man saknar den löpande dagliga informationen lyfts ibland. Här tänker vi
att ju tydligare man är i utkommunicerandet av hur förskolans strukturer ser ut desto större
förståelse kan vårdnadshavare ha för att den löpande informationen ofta blir kort och kanske
inte av pedagog som varit med barnet större delen av dagen. Samverkan sitter ofta i
detaljerna.
Positivt är att ett tydligt fokus på kommunikation och dialog kan ge relativt snabbt resultat.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Abc-utbildning. Specialpedagog på enhetn utbildar sig och håller

2018-08-10

2018-11-30
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Sammanfattande analys
Den sammanfattande analysen bygger på resultat från förskoleundersökning, medarbetarenkät
samt WKI som är vårt verktyg för självvärdering. Pedagogisk dokumentation där
pedagogerna dokumenterar och följer upp verksamhetens nationella mål har analyserats,
likaså medarbetarsamtal, incidentrapportering, observationer, samtal och reflektioner med
arbetslagen.
Arbetslagen har även med stöd från ledningen analyserat förskoleavdelningens prioriterade
utvecklingsområden, pedagogiska miljöer, språkutveckling, digitala verktyg samt övriga
kommunala mål för verksamhetsområdet förskola.
Enhetschef, biträdande enhetschef, pedagogiska utvecklingsledare samt specialpedagog har
gemensamt och var för sig, samlat omfattande data som sedan legat till grund för denna
analys
Från att under två år ha haft fokus på att skapa struktur och organisation samt utveckla
kommunikationen både internt och externt, har fokus det senaste året legat på att höja kvalitén
och skapa likvärdighet på alla enhetens förskolor.
Vi ser en generell ökning av andel positiva svar på förskoleundersökningen inom alla
områden. Det sammanfattande omdömet har stigit från 80% till 83%. Vi ligger under
Kungsholmens genomsnittliga värde som ligger på 87%, vilket beror på att förskolan
Gambrinus har stor sänkning inom alla områden. Det sammanfattande omdömet på
Gambrinus har sjunkit från 79% till 32%. Detta beror på incidenter på förskolan, där
vårdnadshavare har varit mycket oroliga. Ledningen och medarbetare´har lagt stort fokus på
att få vårdnadshavare att känna förtroende för förskolan och dess ledning efter att ha åtgärdat
de brister som orsakade incidenterna. Vi har upprättat en handlingsplan med fokus på trygghet
och säkerhet samt att skapa förtroende hos vårdnadshavare. I februari började två nya
pedagoger på förskolan. Positiv utveckling av den pedagogiska verksamheten har skett sedan
dess och vårdnadshavare håller på att få tillbaka förtroendet för förskolan. Trotts oro bland
vårdnadshavare samt i personalgruppen ser vi endast en marginell sänkning i
medarbetarenkäten, vilket vi tolkar som att medarbetare känner stöd från och förtroende för
ledningen.
Vid analys ser vi att på förskoleundersökningens fråga om vårdnadshavare upplever att
förskolan uppmuntrar barnet att utveckla sitt språk, är det av positiva resultat 75% som har
pojkar och 84% som har flickor. På övriga frågor ser vi ingen generell skillnad mellan svarde
till pojkar och flickor, då det varierar från förskola till förskola. Skillnaden mellan könen på
frågan om språk skulle kunna bero på att pedagogers sätt att tala till pojkar och flickor skiljer
sig åt, det skulle också kunna bero på att flickor oftare deltar i aktiviter som är mer
språkutvecklande. Ett annat alternativ är att vårdnadshavare till flickor är mer lyhörda för den
information förskolan ger angående barnets språkutveckling
Flera av förskolorna har markanta ökningar på det sammanfattade omdömet, förskolan Eira
från 85 % till 93%, Serafen från 80% till 90% och Myntet från 80% till 88%. Enhetens värde
på KF-Indikator har stigit från 78% till 84%. Kungsholmens genomsnittliga värde på KFindikator ligger på 87%. Efter analys kan vi se olika anledningar till det ökade resultatet. Vi
har bland annat utvecklat innehållet och formen för våra verksamhetsbrev, vilka riktar sig till
vårdnadshavare i syfte att informera om förskolans verksamahet, dess innehåll samt syfte och
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mål. Förskolorna har även synliggjort arbetet med språk, digitala verktyg och pedagogiska
miljöer, i form av dokumentation som funnits tillgänglig för vårdnadshavare. Vi behöver
fortsätta utveckla detta arbete med fokus på användandet av digitala verktyg samt barnens
möjlighet att möta kultur på och utanför förskolan, då dessa resultat fortfarande är låga.
Den dagliga kontakten med vårdnadshavare har också legat i fokus, då vi har lyft vikten av ett
gott bemötande samt höjt kvalitén på den muntliga informationen. Vi har även haft fokus på
innehållet i de samtal vårdnadshavare erbjuds en gång per termin i syfte att beskriva barnets
trivsel, utveckling och lärande i relation till förskolans verksamhet.
Vi ser även att området "Normer och värden samt barns inflytande" generellt har sjunkit.
Detta resultat tolkar vi beror på att ett större fokus än tidigare har legat på undervisning,
utveckling och lärande. I och med detta fokus kan vårdnadshavare ha upplevt att förskolan
inte lägger lika stor vikt vid normer och värden.
Vi ser spridda resultat och skiftande nivå vad det gäller måluppfyllelsen på de olika
förskolorna, vilket beror på varierande kompetens hos pedagogerna. Kompetens vad det gäller
att organisera förskolans vardagsarbete ur ett systemteoretiskt perspektiv, individ grupp och
organisation, samt att andel pedagoger med förskollärarutbildning varierar. Enhetens andel
förskollärare är 39% med en variation från 17% till 55%. Den förskola med lägst
förskollärartäthet är en liten förskola med sex medarbetare, där två av dem studerat till
förskollärare och är på universitetet en dag per vecka.
Rekrytering av förskollärare har pågått under hösten, vilket har givit goda resultat då två
erfarna förskollärare börjar sin anställning i enheten efter årsskiftet.
Vi ser även att den psykosociala arbetsmiljön har en viktig betydelse för måluppfyllelsen, då
samarbete är viktigt i verksamhetens vardagsarbete.
Enhetens resultat på medarbetarenkäten har ökat inom alla områden. Aktivt medskapande
index har ökat från 79% till 83%, jämfört med förvaltningens genomsnittliga värde som ligger
på 82%. Enhetens styrkor är inom området styrning som har höjts från 81% till 86%, jämfört
med förvaltningens genomsnittliga värde som ligger på 84%. Vi kan se att medarbetare svarar
högt på frågan ”Jag vet vad som förväntas av mig”, då enhetens resultat ligger på 98% jämfört
med förvaltningens genomsnittliga värde som ligger på 93%. Vid analys ser vi att det goda
resultatet sannolikt beror på en förtroendefull relation mellan ledning och medarbetare. En
relation som bygger på dialog, samtal och möten i vardagen, att ledningen fortlöpande
förtydligar förväntningar på arbetslaget samt tydliggör den gemensamma uppgiften och
därmed skapar goda ramar för utveckling
Medarbetarsamtal samt uppföljningssamtal föregående år genomfördes av enhetschef där en
tydlig plan för utvecklandet av dessa samtal kommunicerades. Vid analys ser vi att detta har
bidragit till bra kommunikation, förtroende och tillit till ledningen. Det har även bidragit till
ökad förståelse för sitt uppdrag, större trygghet samt viljan att bidra och göra ett gott arbete,
vilket har lett till högre resultat på medarbetarenkäten.
Årets medarbetarsamtal genomfördes som gruppsamtal, där varje medarbetares förmåga till
delaktighet, ansvarstagande och utveckling stöttas. Utvärderingen av dessa visar mycket
positiva resultat
Resultatet på frågan ”Jag har en rimlig arbetsbelastning” från medarbetarenkäten är
fortfarande låg men har höjts från 34% till 50%, jämfört med förvaltningens genomsnittliga
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värde som ligger på 52%. En trolig anledning till ökningen är att fler medarbetare upplever att
kompetensen kring att organisera förskolans vardagsarbete har ökat. Stort fokus har legat på
vikten av en organisatorisk identitet som hjälper organisationen att motstå och möta yttre
tryck. Vi behöver fortsätta belysa vikten av att organisera förskolans vardagsarbete ur ett
systemteoretiskt perspektiv
Ett utvecklingsområde vi har haft under året är att förtydliga ledningsfunktionernas olika
roller, i syfte att medarbetare ska veta vem som hanterar olika frågor. En styrka är den samsyn
på ledningsnivå som råder, där olika kompetenser kompletterar varandra på ett effektivt och
fruktbart sätt. Vi har täta återkommande teammöten, där det finns en tydlig dagordning som
alla kan ta del av inför varje möte. Teammötets syfte är att hantera operativa frågor samt
delegera arbetsuppgifter. Under våren införde vi även iprocessägarmöten en gång per vecka,
där strategiska frågor får ta plats
Detta sammantaget har sannolikt även bidragit till att personalomsättningen har sjunkit
markant, från föregående år då den låg på 26.4 till i år då den ligger på 17.5. Jämfört med det
genomsnittliga värdet för Kungsholmens Barn o Ungdom som ligger på 16,7 inklusive
Hörselförskolan och Öppna förskolorna som har en personalomsättning på 0%.
WKI, ett självvärderingsverktyg där pedagogerna skattar sin verksamhet på en skal från 1-5,
utifrån olika kriterier. Enhetens genomsnittliga värde ligger på 3,3 vilket gör att vi inte når
KF:s mål som ligger på 3,8. Vi kan se att ledningens närvaro i detta arbete har varit en
framgångsfaktor, då bedömningarna blivit mer samstämmiga. En faktor som drar ner
resultatet är arbetet med programmering som kopplat till digitala verktyg finns med i alla
områden för nivå 4. Flera arbetslag arbetar med programmering, men de flesta gör det inte
inom alla områden vilket vi då tolkat blir nivå 3 inom de områden där de inte arbetar med
programmering.
I den skapande verksamheten är det 8 arbetslag av 25 som skattat sig på nivå 4, övriga på nivå
3. Detta resultat beror på att för att uppnå nivå 4 behövs ett arbete med programmering med
hjälp av digitala verktyg. Även dokumentationen behöver vara väl utvecklad, vilket också är
en bidragande faktor till resultatet.
Alla enhetens grupper lägger stor vikt vid barns språkliga utveckling. Av våra 25 grupper har
10 skattat sig på nivå 4. Inom språk och kommunikation finns också mer dokumentation än
inom andra områden men dokumentation och programmering med hjälp av digitala verktyg är
även här det som drar ner resultatet.
Arbetet med digitala verktyg tillsammans med barnen men även enskilt i dokumentationssyfte
är ett annat område vi behöver höja kompetensen inom. Här tror vi stödmaterialet
Programmering i förskolan samt workshops med våra IT-inspiratörer samt olika
frukostseminarier kan höja kompetensen hos våra pedagoger. Uppföljning av det arbetet sker
då utvecklingsledare är med vid reflektion och ute i barngrupperna.
Enhetens sjukfrånvaro är hög med ett värde på 8,4. Vi når inte KF:s årsmål som är 7,8.
Föregående år samt året dessförinnan sjönk sjukfrånvaron stadigt men i november 2017 tog
förskoleenheten över en förskola där långtidssjukfrånvaron är hög. Detta har bidragit till att
värdet har ökat igen. Vi har rehabiliteringsprocesser i gång i alla dessa fall.
Vi har påbörjat ett arbete där vi jobbar för att Kungsholmens kommunala förskolor har ett
starkt varumärke, i syfte att attrahera nya vårdnadshavare och behålla befintliga
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vårdnadshavare i våra verksamheter. En aktivitet som enheten har haft under tre år är att
ledningen i början på varje termin bjuder in nya vårdnadshavare till ett informationsmöte. Ett
möte som syftar till att informera om förskolas uppdrag, vilka förväntningar vårdnadshavare
kan ha på förskolan samt förskolans förväntningar på vårdnadshavare. Detta i syfte att skapa
förståelse, kommunikation och ge insyn i förskolans verksamahet. Under hösten 2018 startade
vi ytterligare en aktivitet i syfte att attrahera nya vårdnadshavare till våra verksamheter,
"Mötesplats förskola". Ett mötesforum som vänder sig till nyblivna föräldrar, där enhetschef
samt enhetens specialpedagog utifrån förutbestämda teman , vid fem tillfällen under hösten
informerar om kommunal förskola på Kungsholmen. För att attrahela vårdnadshavare har vi
även arbetet med likvärdighet vad det gäller bland annat ordning och reda på alla förskolor,
formen för informationsbrev, innehåll och kvalité vid visning av förskolorna för nya
vårdnadshavare.
Prioriterat enhetsmål: Kungsholmens Södra förskoleenhet erbjuder pedagogiska
miljöer där barnen leker och utforskar tillsammans
Under året har samtliga förskolor i enheten haft utvecklandet av de pedagogiska miljöerna i
fokus. Lärmiljöerna har på de flesta förskolorna inrättats i stationer för att göra miljö och
material tydligt och mer tillgängligt för barnen. Barnen har på olika sätt varit delaktiga i
förändringsarbetet genom pedagogernas observationer och dokumentationer av barnens
användande av miljö och material. Nyinköp av möbler har gjorts under våren för att skapa en
mer estetiskt tilltalande och harmonisk miljö. Material som utmanar barnen i lek, lärande och
utforskande har även det tillförts under våren. Förskolornas uppföljningar visar att
barngrupperna reagerat positivt på de förändringar som gjorts i lärmiljöerna. Materialets
tillgänglighet har lett till ökad självständighet hos barnen och barnen stannar kvar längre vid
stationerna vilket skapat lugnare klimat i grupperna.
Den pedagogiska miljöns betydelse för barnens utveckling och lärande har varit en röd tråd i
enhetens pedagogiska nätverk under våren och kommer så vara även under höstens nätverk.
Det är fortfarande ett utvecklingsområde för enheten att göra lärmiljöerna mer likvärdiga
vilket vi även kan utläsa i resultaten från förskoleundersökningen samt i arbetslagens
självvärderingar WKI
Prioriterat enhetsmål: Barnens språkutveckling stimuleras och nyfikenhet, intresse och
utforskande av skriftspråket uppmuntras
Att arbeta språkstimulerande med barnen i mindre grupper har varit en framgångsfaktor för
förskolorna i enheten. Barnen har bland annat varit indelade i olika projektgrupper och
läsgrupper där det funnits tid att reflektera och diskutera tillsammans och där det funnits
rikligt med talutrymmer för varje barn. I yngrebarnsgrupperna läggs stor vikt vid språklekar,
sång och musik med bildstöd och stödtecken för att utvidga barnens språkförståelse. Att
arbetet gett resultat har pedagogerna sett genom ett ökat ordförråd och mer dialoger mellan
barnen samt ökat intresse för böcker och högläsning.
Vi kan utifrån våra resultat i förskoleundersökningen se att vi behöver bli bättre på att
kommunicera det språkutvecklande arbetet som sker på våra förskolor till vårdnadshavare.
Framför allt på förskolan Pipers där andel positiva svar på frågan "Jag upplever att mitt barn
uppmuntras att utveckla sitt språk" endast ligger på 68%, jämfört med enhetens
genomsnittliga resultat som ligger på 80%.
Prioriterat enhetsmål: Digitala verktyg finns tillgängliga för barnen i verksamheten
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Brukarundersökningen visar att enheten har ett stort utvecklingsområde i att kommunicera hur
digitala verktyg används av barnen i verksamheten. Enhetens resutat på frågan "Jag upplever
att mitt barn använder digitalamverktyg/hjälpmedel i sitt lärande" ligger endast på 50%
positiva svar, jämfört med Kungsholmens genomsnittliga resultat som ligger på 64%
Digitala verktyg används i projekten, både av och tillsammans med barnen, för att projicera,
söka information och dokumentera men också i barnens olika lekar och skapande.
Under senhösten har enheten investerat i personliga enheter i forma av iPads till alla
medarbetare.
Pedagogerna efterfrågar mer utbildning i användande av digitala verktyg vilket kommer
mötas upp genom höstens pedagogiska nätverk och workshop med enhetens IT-inspiratörer.
Enhetens utvecklingsområden
Den pedagogiska miljön är ett utvecklingsområde då den fortfarande är i en uppbyggnadsfas
Vi behöver arbeta med att iordningsställa, arrangera och estetiskt iscensätta miljöerna i
enlighet med Kungsholmens pedagogiska miljödokument.
Vi behöver utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation samt användandet av det
pedagogiska verktyget, i syfte att skapa likvärdighet i uppföljningen av de nationella målen
Enheten behöver arbeta för likvärdighet i arbetet med digitala verktyg samt utveckla
kompetensen hos pedagogerna.
Vi kan utifrån våra resultat i förskoleundersökningen se att vi behöver bli bättre på att
kommunicera det språkutvecklande arbetet som sker på våra förskolor till våra
vårdnadshavare, framför allt på förskolan Pipers där andel nöjda vårdnadshavare ligger på
68% och övriga förskolor i enheten mellan 80-84%
Arbete med jämställdhet är ett utvecklingsområde för oss, där vi behöver hitta former för
kontinuerlig utvärdering i vardagsarbetet.
Enheten är inne i en förändringsprocess där vi skapar förståelse, engagemang, tid och
planering för det systematiska kvalitetsarbetet. Vi behöver förtydliga syften, mål och visioner
i lagom takt för att få med oss medarbetarna, vilket ställer höga krav på det
situationsanpassade ledarskapet.
Vi behöver fortsätta arbeta med den psykosociala arbetsmiljön, i syfte att få fler medarbetare
att uppleva en rimlig arbetsbelastning samt öka förståelsen för medarbetargruppens
gemensamma uppdrag och ansvar för förskolans måluppfyllelse
Vi kan se i resultatet från medarbetarenkäten att medarbetarna fortfarande upplever hög
arbetsbelastning. Medarbetarna trivs på arbetet, känner att de kan göra ett bra jobb, utvecklas,
är motiverade samt har förtroende för ledningen men upplever hög arbetsbelastning. Ett av
förskolans utvecklingsområden handlar om att hitta en bättre struktur och kontinuitet i att få
arbetsuppgifter utanför bargruppsuppdraget att flyta, samt samarbetet mellan avdelningarna
Vi kommer arbeta för att öka medarbetares kännedom om mellanmänskliga relationer och
grupprocesser. Genom att vi tydliggör den gemensamma uppgiften som ska lösas för alla i
gruppen och skapar goda ramar för utveckling av grupprocessen bidrar det till att skapa en
gynnsam konfliktförebyggande och trygghetsskapande arbetsmiljö.
Vi behöver utveckla det arbetet vi påbörjat för att Kungsholmens kommunala förskolor ska ha
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ett starkt varumärke, i syfte att attrahera nya vårdnadshavare och behålla befintliga
vårdnadshavare i våra verksamheter. Vi kommer fortsätta utveckla mötesformen "Mötesplats
förskola", som vänder sig till nyblivna föräldrar. Även fortsätta arbeta för likvärdinget inom
alla områden.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor
Ingen
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Andel nöjda föräldrar

85 %

83 %

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

88 %

85 %

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

90 %

90 %

2018

Analys
Vi är på god väg att uppnå vårt uppsatta årsmål. Vi fortsätter vårt arbete på samma sätt som vi tidigare gjort. Då dessutom
personalomsättingen har sjunkit markant, skapar det möjligheter att nå målet kommande år. Skillnaden mellan pojkar och
flickor är stor, vilket vi kommer ha som underlag vid arbetet med jämställdhet framöver
Kvalitetsindikatorn Självvärdering utifrån
läroplansuppdraget

3,3

3,3

3,8

3,8

2018

Analys
Vi når inte riktigt årsmålet, men vi har arbetat med likvärdighet i bedömningen av den egna verksamheten så vi ser att vi har
goda chanser att nå högre resultat inom en snar framtid

Nämndmål:
1.1.1 Barn leker, utforskar och lär i kreativa pedagogiska miljöer
Ingen
Förväntat resultat

De pedagogiska miljöerna på förskolorna är likvärdiga och utformade till estetiska platser
som uppmuntrar till möten och samarbete. Många erbjudanden för utforskande och lek finns
tillgängliga för barnen. Materialet är rikt och varierat och barnen använder sig av digitala
verktyg i lek och utforskande.

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
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Indikator

Andel vårdnadshavare
som upplever att den
pedagogiska miljön på
barnets förskola
uppmuntrar till lek,
utveckling och lärande.

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

81 %

82 %

79 %

75 %

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

87 %

Period

2018

Analys
Vi har påbörjat arbetet att skapa en likvärdig miljö på alla förskolor och i alla grupper. Vi har gjort stora inköp i form av nya
möbler och pedagogiskt material på vissa förskolor för att nå en likvärdighet vilket sannolikt kommer bidra till en högre
måluppfyllelse
Andel vårdnadshavare
som upplever att det är
ordning och reda på
barnets förskola

69 %

Förskolepersonalens
bedömning av den
pedagogiska miljön

3,3

3,4

80 %

2018

3,5

2018

Analys
Vi har påbörjat arbetet att skapa en likvärdig miljö i alla grupper på alla förskolor så de överrensstämmer med Kungsholmen
pedagogiska miljödokument. Vi har gjort investeringar i nya möbler samt inköp av pedagogiskt material på vissa förskolor för
att nå likvärdighet vilket sannolikt kommer bidra till en högre måluppfyllelse.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolepersonalens bedömarkompetens kvalitetssäkras i syfte att
säkerställa likvärdigheten

2017-01-01

2018-12-31

Implementera Kungsholmens dokument för pedagogisk miljö på
alla förskolor för att skapa likvärdighet.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Kungsholmens Södra förskolor erbjuder pedagogiska miljöer där barnen leker och
utforskar tillsammans
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla barn och vårdnadshavare möts av en rik, tillgänglig och tydlig pedagogisk miljö, där
barnen genom lek och utforskande tillägnar sig nya kunskaper
Analys

Förskolorna har arbetat med att kontinuerligt berika och förändra de pedagogiska miljöerna
utifrån observationer och dokumentationer av barnens intressen och behov. Material har
tillförts som pedagogerna bedömt ge barnen utmaningar i de processer de befunnit sig i.
Genom nya möbler och ommöbleringar har miljön gjorts mer och mer tillgänglig för barnen,
med stationer som tydligt visar materialet. Dokumentationer kring projektarbeten på väggarna
har inspirerat barnen samt skapat samtal mellan barnen och vårdnadshavare och bidragit till
att projektarbetena varit levande under hela dagen. Genom ett förhållningssätt hos
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pedagogerna som uppmuntrat barnen att pröva och utforska miljön har barnen blivit mer
självständiga och aktiva i lek och utforskande under hela dagen.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

I nätverk kommer vi att arbeta med pedagogisk dokumentation och
vår pedagogiska miljö

2018-02-05

2018-12-31

Vi kommer att göra studiebesök inom enheten på varandras
förskolor och därigenom inspireras och lära av varandra.

2018-02-18

2018-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
1.1.2 Barn utvecklar sina språkliga förmågor
Ingen
Förväntat resultat

Barn ger uttryck för sina egna uppfattningar, reflekterar, lyssnar, samtalar och ges möjlighet
att utveckla ett nyanserat talspråk.
Indikator

Andel vårdnadshavare
som upplever att barnet
uppmuntras till att
utveckla sitt språk

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

80

75

84

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

87 %

KF:s
årsmål

Period

2018

Analys
Vi når inte årsmålet, vilket beror på stor variation mellan förskolorna i enheten. Fyra av de sju förskolorna når dock årsmålet.
Skillnaden mellan pojkar och flickor är stor, vilket vi kommer ha som diskussionsunderlag vid vårt arbete med jämställdhet
framöver
Förskolepersonalens
bedömning av arbetet
med den språkliga
utvecklingen

3,3

3,2

3,5

2018

Analys
Vårt arbete med språk, som varit ett prioriterat område inom enheten, har gjort att vi har höjt oss, dock når vi inte målet. Med
hjälp av vårt nya reflektionsverktyg kommer vi att få syn på fler processer, där vi kan utmana barnen i deras utveckling och
lärande

Enhetsmål:
Barnens språkutveckling stimuleras och nyfikenhet, intresse och utforskande av
skriftspråket uppmuntras.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnens språkutveckling stimuleras. Det är synligt så väl för barn, pedagoger och
vårdnadshavare att vår verksamhet har stort fokus på skriftspråket och dess betydelse för
barnens utveckling och lärande.

stockholm.se
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Analys

Enhetens äldrebarnsgrupper har erbjudit barnen högläsning i mindre grupper varje dag med
gruppindelning utifrån barnens förståelse och utvecklingsnivå. De nivåindelade grupperna har
skapat goda förutsättningar för att föra boksamtal där alla barn får talutrymme och möjlighet
att lyssna på varandra och ställa frågor vilket pedagogerna observerat berikat barnens
ordförståelse.
I flera grupper har de dagliga samlingarna med barnen varit planerade utifrån ett
språkutvecklande fokus med sagor, bilder, flanosagor, diskussioner om olika ämnen så som
matematik, väder, veckodagar, kroppen varvat med språklekar, sång, rytmik och rollspel som
innehåll.
I projektgrupperna har det funnits mycket utrymme för barnens egna tankar, uppfattningar och
reflektioner. Pedagogerna uppmanar barnen till dialog och diskussioner genom att ge dem
rikligt med talutrymme. Barnen har blivit allt mer verbala och använder ett mer nyanserat
språk. Barnen ges möjlighet att reflektera, fundera och diskutera och kommer med många
egna tankar, uppfattningar och hypoteser. Barnen har erbjudits olika uttrycksformer och
skapandetekniker vilket gett barnen tillgång till fler sätt att kommunicera och uttrycka sig.
Samtalen med barnen på vid matbordet, vid av/påklädning och läsgrupp ger upphov till
många frågor och diskussioner. Detta har varit mycket gynnsamt för barnens språkutveckling
Ett utvecklingsområde är användandet av det pedagogika verktyget, att utöka
dokumentationen i undersökandet med barnen. Detta i syfte att tydligt synliggöra arbetet i
riktning mot målet.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Barnen erbjuds olika former av samtal, både enskilt och i grupp, i
projektarbete, genom digitala verktyg samt i övriga förekommande
situationer under dagen på förskolan

2018-02-05

2018-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
1.1.3 Barn ges möjligheter att utveckla digital kompetens
Ingen
Förväntat resultat

Alla barn använder digitala verktyg i undersökande och lek samt får möjlighet att pröva
programmering.
Indikator

Andel vårdnadshavare
som upplever att barnet
använder digitala verktyg i
sitt lärande

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

50

54

45

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

70 %

KF:s
årsmål

Period

2018

Analys
Förskolan har en god bit kvar innan vi når årsmålet. Under hösten kommer vi lägga fokus på att höja kompetensen vad det
gäller användandet av digitala verktyg. Tidigare har fokus legat på att skapa likvärdighet, då det på vissa håll har varit låg
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

kompetens. Nu när vi har en mer likvärdig grund har vi större möjligheter att utvecklas mer samt tillföra fler digitala verktyg,
Exempelvis kommer alla pedagoger att få en egen Ipad som ska användas i arbete med barnen. Ett stort fokus har lagts på
att pedagogerna i sina verksamhetsbrev ska informera vårdnadshavarna hur de använder sina digitala verktyg i det dagliga
arbete. på Lärarforum, förskollärarnas pedagogiska nätverk, har Utbildningsförvaltningens material "Programmering i
förskolan" introducerats. Skillnaden mellan pojkar och flickor är stor, vilket vi kommer ha som underlag vid arbetet med
jämställdhet framöver

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kompetensutveckling inom varje förskoleområde i att använda
olika digitala verktyg samt programmering.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Digitala verktyg finns tillgängligt för barnen i verksamheten
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla barn och vuxna använder digitala verktyg så som projektor, laptop och lärplatta.
Analys

Digitala verktyg används för att förstärka både lek och projektarbeten samt till
dokumentation. Pedagogerna säkerställer att digitala verktyg finns tillgängliga för barnen i
skapande, lekar och projekterande. I äldrebansgrupperna är barnen mer självständiga i arbetet
och använder de digitala verktygen på egen hand då tillgängligheten ökat genom att verktygen
har fått tydliga platser där barnen kan hämta dem. I yngrebarnsgrupperna finns alltid en
pedagog närvarande som visar på och uppmuntrar barnen att pröva och försöka. Vissa
arbetslag behöver utveckla sina arbetsprocesser kring programmering.
Vi anser att vi når målet då alla pedagoger använder digitala verktyg i verksamheten. Detta är
dock någonting som behöver utvecklas och vi behöver arbeta med likvärdighet i användandet
Ett utvecklingsbehov har synliggjorts kring att höja pedagogernas kompetens gällande viss
användning av digitala verktyg tillsammans med barnen. Ett omtag kommer att tas med
enhetens IT-inspiratörsgrupp för inspiration och kompetensutveckling då personliga Ipads
delats ut till alla pedagoger.

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vid nätverk och i anslutning till APT har vi aktiviteter där
pedagogerna prövar på och lära sig de digitala verktyg vi har, dvs.
laptop, lärplatta och projektor.

2018-02-05

2018-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Ingen
Nämndmål:
1.3.1 Kungsholmen har levande stadsdelar där boende och besökare är trygga
Ingen
Förväntat resultat

Kungsholmens stadsdelsområde är tryggt och säkert att bo och vistas i. Trygghetshöjande
insatser genomförs i samverkan med polis och andra aktörer. Förvaltningen har en god
beredskap vid allvarliga händelser. Genom integrationsskapande aktiviteter möjliggörs möten
mellan kulturer och generationer.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen söker medel från de extra trygghetsmedel som finns
i budget 2018 för att genomföra trygghetshöjande åtgärder.

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande
Ingen
Nämndmål:
1.6.1 Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kulturutbud
Ingen
Förväntat resultat

Inom nämndens verksamheter finns möjlighet till eget skapande och möjlighet att ta del av
kultur i olika former. Nämnden verkar för att kulturen tillgängliggörs för alla inom
stadsdelsområdet oavsett könstillhörighet, ålder eller funktionsnedsättning. Nämnden har ett
gott samarbete med kulturförvaltningen.
Indikator

Andel vårdnadshavare
som upplever att förskolan
ger barnet möjlighet att ta
del av och möta olika
sorters kulturutbud på och
utanför förskolan

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

52

49

53

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

72 %

KF:s
årsmål

Period

2018

Analys
Förskolan arbetar mycket med begreppet kultur. Vi når dock inte årsmålet, varpå vi behöver ändra vårt sätt att kommunicera
arbetet med kultur till vårdnadshavare. Ett sätt är att vi kommer fokusera på detta vid ledningens föräldramöte under höst och
vår samt att pedagogerna uppmuntras att via exempelvis sina verksamhetsbrev koppla sin verksamhet till kulturbegreppet.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolan arbetar aktivt med att tydliggöra vad kultur inom
förskolan innebär

2018-01-01

2018-12-31

Förskolorna använder sig av Kulans erbjudande minst en gång per
termin. (Kulan, subventionering av kulturupplevelser)

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningen sprider information och goda exempel på
kulturområdet inom verksamheterna

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Barn och pedagoger tar del av stadens kulturutbud
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Pedagoger uppmärksammar kultur i vardagen, i närmiljön, genom biblioteksbesök, i projekt
som kan leda till museibesök och utställningar, genom Mångkulturella almanackan, via
digitala verktyg, i sång, musik, dans och genom olika maträtter från olika länder och kulturer.
Analys

Alla förskolor har arbetat med kultur i olika former, både i och utanför förskolan. Barrnen
erbjuds kontinuerliga besök på bibliotek, muséer och gör kulturvandringar i närområdet.
Förskolorna uppmärksammar även olika traditioner. Sång och musik samt böcker från olika
länder och kulturer används i den dagliga verksamheten.
Några grupper har gjort teaterbesök under vårterminen.
Resultatet på förskoleundersökningens fråga "Jag upplever att förskolan ger mitt barn
möjlighet att möta och ta del av olika sorters kulturutbud" är låg med ett värde på 52%,
jämfört med totalt på Kungsholmen som ligger på 61%
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla grupper besöker biblioteket och lånar böcker från olika kulturer
och språk.

2018-02-05

2018-12-31

Barnen rör sig i sin närmiljö och uppmärksammar Stadshuset,
Rådhuset, Kungsholms Kyrka, olika parker, konstverk,
byggnader Piperska muren mm.

2018-02-05

2018-12-31

Pedagoger uppmärksammar kultur på olika sätt på förskolan, bla.
genom litteratur, dans, sång, olika maträtter, konst, digitala verktyg,
traditioner samt musik.

2018-02-05

2018-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar
Ingen
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Nämndmål:
2.1.1 Energianvändningen inom nämndens verksamheter är hållbar
Ingen
Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan och energiförbrukning. Nämndens verksamheter använder
energieffektiva alternativ. Elförbrukningen per kvadratmeter i nämndens lokaler minskar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens samtliga verksamheter ska minska mängden
pappersutskrifter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Energianvändningen minskar
Uppfylls helt
Analys

Enheten har bytt ut gamla vitvaror till nya energisnåla och klimatsmarta.
Information som går ut till vårdnadshavare skickas alltid digitalt, ej i pappersform.
Alla förskolor inom enheten har infört digital närvaro och frånvarohantering under maj/juni
2018 genom införandet av Skolplattformen.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Ingen
Nämndmål:
2.4.1 Nämndens verksamheter minskar uppkomsten av avfall och ökar
återvinningen
Ingen
Förväntat resultat

Verksamheterna förebygger uppkomsten av avfall. Avfallet återbrukas och återvinns i
möjligaste mån och tas omhand resurseffektivt. Inget farligt avfall förekommer i
hushållssoporna. Skräphanteringen i parkerna är effektiv och miljövänlig.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samtliga verksamheter skapar rutiner när det gäller återvinning av
förpackningar för att öka medvetandet och utsorteringsgraden

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse
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Enhetsmål:
Kungsholmens Södra förskolor har en hållbar sophantering
Uppfylls helt
Analys

Förskolorna har återvinningsrum och källsorterar plast, papper, kartong, metall och glas.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri
Ingen
Nämndmål:
2.5.1 Nämndens verksamheter är kemikaliesmarta och giftfria
Ingen
Förväntat resultat

Barn och vuxna i nämndens verksamheter exponeras inte för skadliga kemikalier.
Förvaltningens medarbetare är medvetna om vikten av en hållbar utveckling. Andelen
ekologiska livsmedel i verksamheterna ökar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna genomför webbutbildning och åtgärder i
kemikaliesmart förskola nivå 2

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Kungsholmens södra förskolor är till stor del giftfria och kemikaliesmarta
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Personalen inom Kungsholmens södra förskoleområde har kunskap och medvetenhet om
kemikalier och gör därmed kemikaliesmarta inköp. Produkter och material med lågt miljökrav
fasas ut till förmån för miljömärkta produkter. Andelen ekologiska livsmedel i
verksamheterna ökar.
Analys

Vid inköp av nytt pedagogiskt material finns en medvetenhet kring vikten av en giftfri
förskola.
Enheten har bytt ut gamla vitvaror till nya energisnåla och klimatsmarta.
Vi har även bytt ut alla gamla madrasser till ny kemikaliesmarta

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 17 (27)

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Ingen
Nämndmål:
3.5.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Ingen
Förväntat resultat

Nämndens budget är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i
verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten
är god och åtgärder vidtas vid behov.
Enhetsmål:
Kungsholmens södra förskoleområde har en budget i balans
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheten har en budget i balans
Analys

Korrigeringar har behövt göras under året av olika anledningar. En förskola har kraftigt
minskat barnantal på grund av avsaknaden av barn. Stora inköp av digitala verktyg behövde
göras, för att möta upp högre krav på digitalisering inom verksamhetsområdet
KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Ingen
Nämndmål:
4.1.1 Kungsholmens stadsdelsområde är jämställt och makt och resurser
fördelas lika
Ingen
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Förväntat resultat

Nämndmål uppnås med lika goda resultat för alla, oavsett kön. De tjänster och den service
som nämnden erbjuder är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för flickor
och pojkar, kvinnor och män. Samtliga verksamheter har tillgång till och analyserar
könsuppdelad statistik.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samtliga enheter analyserar 2017 års resultat.
Förbättringsområden för 2018 tas fram där omotiverade skillnader
mellan könen framkommer.

2017-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Kungsholmens Södra förskoleenhet erbjuder en verksamhet som anpassas utifrån
barns och vårdnadshavares behov
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla barn och vårdnadshavare får det de är i behov av utifrån uppdraget och verksamhetens
mål
Analys

Förskolan upplever att vårdnadshavare över lag är nöjda med verksamheten och att förskolan
kan möta upp vårdnadshavares behov. Förskolan är lösningsfokuserad och anpassar sig
utifrån vårdnadshavare och barns behov
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Ingen
Indikator

Periodens
utfall

Aktivt Medskapandeindex

83

Sjukfrånvaro

9,3 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

79

83

81

2018

8,3 %

7,8 %

tas fram
av
nämnd
en

VB
2018

Analys
Vi lägger stor vikt vid den psykosociala arbetsmiljön då vi tänker att det har stor betydelse för framför allt
korttidssjukfrånvaron. Vi kommer fortsätta att utveckla arbetet med relationer som bygger på dialog, samtal och möten i
vardagen och där ledningen fortlöpande förtydligar förväntningar på arbetslaget samt tydliggör den gemensamma uppgiften
och därmed skapar goda ramar för utveckling
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Nämndmål:
4.2.1 Ett gott ledarskap genomsyrar hela organisationen
Ingen
Förväntat resultat

Ledare för nämndens verksamheter ger sina medarbetare förtroende och förutsättningar för att
ta ansvar i sitt arbete. Genom engagemang, lyhördhet och nytänkande kan chefer och
medarbetare tillsammans utveckla verksamheten och bidra till att aktivt medskapandeindex
(AMI) ökar och att en sund personalrörlighet uppnås.
Indikator

Periodens
utfall

Ledarskapsindex

82

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

83

Period

2018

Analys
Vi når inte riktigt årsmålet men är på god väg. Vi fortsätter arbeta på samma sätt, då resultaten har stigit markant de senaste
två åren. Ett tydligt ledarskap där framförhålling, kommunikation och eget ansvarstagande genomsyrar

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.

2018-01-01

2018-10-31

Förskolans personal kompetensutvecklas i samband med
skolplattformens införande

2018-01-01

2018-12-31

Förskoleavdelningen utvecklar arbetet med förskollärarstudenter
på olika nivåer

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Ledare och medarbetare är engagerade, lyhörda, nytänkande och ansvarstagande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Medarbetarna inom förskoleområdet har förtroende för och upplever stöd från ledningen.
Medarbetare är väl medvetna om mål och riktning samt sin egen del i helheten att nå uppsatta
mål.
Varje medarbetare känner delaktighet, ansvar och engagemang.
Analys

Eneten visar markant ökade resultat på medarbetarenkäten
Resultatet på medarbetarenkätens område motivation har höjts från 79 till 83 jämfört med
förvaltningens genomsnitt som ligger på 82
På frågan "Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete" har resutlatet höjts från 80 till
87, jämfört med förvaltningens genomsnitt som ligger på 81.
På frågan "Jag är insatt i min arbetplats mål" har resutatet höjts från 91 till 93, jämfört med
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förvaltningens genomsnitt som ligger på 90.

Nämndmål:
4.2.2 Ledare och medarbetare skapar tillsammans en god och hållbar
arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling och
trakasserier.
Ingen
Förväntat resultat

Nämndens alla verksamheter har en god och hållbar arbetsmiljö där medarbetare och chefer
har en bra arbetssituation, sjukfrånvaron minskar och där alla medarbetare har lika
möjligheter och rättigheter. Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete ökar andelen medarbetare som
rekommenderar sin arbetsplats.
Indikator

Andelen medarbetare
som kan rekommendera
sin arbetsplats till andra

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

59 %

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

72 %

2018

Analys
Då vi har en bit kvar till årsmålet så har vi lyft denna fråga vid höstens alla medarbetarsamtal, i syfte att få vetskap om vad
det är medarbetare svarar på i denna frågan. Vi ser att ca hälften av alla medarbetare svarar på om de kan rekommendera
yrket och hälften på om de kan rekommendera sin arbetsplats. I de fall man svarar på frågan om sin arbetsplats handlar det
nästan uteslutande om samarbete med fler kollegor i hela huset, ej de närmaste kollegorna i gruppen
Index för organisatorisk
och social arbetsmiljö

7,8

7,8

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter tar fram en aktivitet som främjar hälsa

2018-01-01

2018-12-31

2018

Avvikelse

Enhetsmål:
Medarbetarskapet inom Kungsholmens södra förskoleområde är engagerat,
ansvarstagande och medskapande.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Samtliga medarbetare är väl förtrogna med verksamhetens mål och uppdrag i enlighet med sin
befattning.
Samtliga medarbetare arbetar med de förväntade resultaten utifrån förskolornas enhetsmål och
är delaktiga i förskoleområdets systematiska arbetsmiljöarbete.
Alla är medvetna och tar ansvar för sin del i helheten.
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Analys

Medarbetarenkätens resultat på styrning är höga då det ligger på 86, jämfört med
förvaltningens genomsnitt som ligger på 84.
På frågan "Jag är insatt i min arbetplats mål" har resutatet höjts från 91 till 93, jämfört med
förvaltningens genomsnitt som ligger på 90.
Vad det gäller ta ansvar för helheten har förskolan Scheele endast 27% positiva svar på
frågan "Mina arbetskamrater tar ett stort ansvar i arbetet på vår arbetsplats". Förvaltningens
genomsnitt på samma fråga ligger på 65%
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samarbete, delaktighet och kommunikation - I syfte att öka
"frisknärvaron" fortsätter vi arbetet med fokus på medarbetarskap,
samarbete, delaktighet och kommunikation. Ett arbete med tydliga
mål för helheten samt specifika mål för varje förskola. Tidsplan för
kontinuerlig uppföljning av varje mål och aktivitet finns.

2017-04-12

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Ingen
Nämndmål:
4.3.1 Kungsholmens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Ingen
Förväntat resultat

De beslut och insatser som nämnden ansvarar för utgår ifrån individens lika rättigheter och
möjligheter. Ett normkritiskt och inkluderande arbetssätt genomsyrar verksamheterna.
Invånare och medarbetare upplever att nämndens verksamheter är inkluderande och är fria
från diskriminering.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enheterna genomför kompetenshöjande insatser för medarbetare
om normkritiskt arbete

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningens verksamheter, som möter vårdnadshavare, ger
dem information om barn och ungdomars rättigheter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Barnen förståelse alla människors lika rätt och värde
Uppfylls helt
Förväntat resultat

En förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
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Analys

Vi har rutiner kring kartläggning av bland annat normkritiskt perspektiv och intervjuer av
barngruppens sociala klimat samt rutiner att anaslysera dessa resultat. Arbetet med upptäckter
av diskriminering, trakaserier och kränkande behandling är ständigt pågående i arbetslagen.
Insatser görs för att förbättra resultat och sätta upp nya mål i det fortsatta arbetet med
förbättringsområden.
Det pågår ständigt diskussioner kring hur man på bästa sätt vid olika perioder beroende på
behov, fördelar sig ute på gården
Arbetet med allas lika värde ska avspeglas i miljön på förskolan. Vi ska ha en miljö där
barnen känner trygghet att våga och vilja ta initiativ till att vara den man är
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention
Ingen
Nämndmål:
4.4.1 Barn och ungas rättigheter respekteras
Ingen
Förväntat resultat

Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid genomförande av insatser.
Barnkonventionen är ett levande dokument i förskolans verksamhet. I planeringen av parker
och lek- och idrottsmiljöer finns ett barnperspektiv.
Enhetsmål:
Barn och ungas rättigheter respekteras enligt barnkonventionen.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Verksamheten bygger på allas lika värde och avspeglas i vårt förhållningssätt, bemötande och
våra handlingar
Analys

Vi har ett tillåtande klimat som inte begränsar barnen utan gör dem nyfikna på sin omgivning
och gör dem vetgiriga. Denna typ av tillåtande och demokratiska arbetsklimat gör att barnen
känner att deras handlingar och val är viktiga, att dom är värdefulla och att det de säger och
gör tas på allvar. Att de blir lyssnade på

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Flera av enhetens förskolor arbetar med materialet "Tio
kompisböcker" som redskap i arbetet med att öka barnens
kunskaper kring- och förståelse för sina rättigheter utifrån
barnkonventionen

2018-02-06

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld
Ingen
Nämndmål:
4.5.1 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Ingen
Förväntat resultat

Medarbetare inom nämndens verksamheter har kunskaper om våld i nära relationer och
normkritiskt förhållningssätt. Allmänheten får information om vart de kan vända sig vid våld i
nära relation. Personer utsatta för våld i nära relation erbjuds samordnat individuellt stöd.
Barnperspektivet beaktas alltid.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter implementerar de lokala rutinerna för arbetet mot våld
i nära relationer

2018-01-01

2018-12-31

Förskolepersonal lär sig att använda materialet "Liten och trygg"
från Brottsoffermyndigheten

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Alla enhetens förskolor har fått materialet "Liten och trygg" presenterat för sig. Några har kommit igång med arbetet och
några är på väg att starta upp detta arbete

Enhetsmål:
På Kungsholmens södra förskoleområde arbetar vi för att ingen ska behöva vara
rädd för våld i nära relationer
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Ingen är rädd för våld i nära relationer
Analys

Alla förskolor har under hösttermiens studiedagar fått introduktion om Brottsförebyggande
rådet och "Liten och trygg". Alla förskolor har fått varsin bok om "Liten", denna saga har
pedagogerna haft högläsning eller läst via projektorn. I både yngre och äldrebarns grupperna
har känslokorten används och på olika sätt förhållt sig till. Vi kan se en varierad frekvens av
arbetsmaterialet och behöver säkerställa att alla medarbetare känner sig trygga med
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arbetsmaterialet. Som en del av arbetet med Plan mot diskriminering och kränkande
behandling har pedagogerna erbjudit alla vårdnadshavare en Trygghetsvandring på både
inom- och utomhusmiljön. Vårdnadshavare fick därmed möjlighet att ge oss tankar och
åsikter om barnens trygghet på förskolorna miljö. Denna undersökning har analyserat och
lagts till som en åtgärd i Plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Vi kan se en varierad frekvens i det arbetet mellan de olika grupperna och behöver säkerställa
att det blir en integrerad och återkommande del i verksamheten. Vi upplever att våra
medarbetare är uppmärksamma på och tar ansvar för när barn påvisar ett förändrat eller
avvikande beteende, detta utifrån att pedagogerna återkommande kommer till oss i ledningen
med funderingar kring barnen som de vill rådgöra kring.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande
Ingen
Nämndmål:
4.7.2 Barn i förskolan är delaktiga i demokratiska processer
Ingen
Förväntat resultat

Barn utforskar, undersöker och fördjupar sitt lärande utifrån egna frågeställningar. Barn
upplever att deras hypoteser och teorier är viktiga i det undersökande som pågår. Pedagogerna
tar ansvar för när ny fakta eller material ska tillföras. Fakta och fantasi berikar varandra och
barn och personal skapar ny kunskap tillsammans.
Indikator

Andel vårdnadshavare
som upplever att barnen i
förskolan är delaktiga i
demokratiska processer

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

93 %

93 %

92 %

91 %

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

88 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Arbeta med Kungsholmens pedagogiska ställningstaganden i
förskolornas ledningsgrupper

2018-01-01

2018-12-31

Period

2018

Avvikelse

Enhetsmål:
Barnen är delaktiga i demokratiska processer.
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

Barnen har tilltro till sina egna förmågor och ges möjligheter att ge uttryck för dem
Barnen upplever att de blir lyssnade på
Barnen utvecklar sina förmågar att uttrycka sina tankar och åsikter och kan därmed påverka
sin situation och verksamhetens innehåll
Analys

En stor del av demokratiarbetet utgörs av att projektarbetena har utgått från barnens
frågeställningar, teorier och hypoteser som utgjort grunden för arbetet. Pedagogerna är
intresserade av barnens tankar, bekräftar och möter upp frågeställningar vilket lett till att
barnen äger sin verksamhet och har en tilltro till sin förmåga. Barnen gör dagligen egna val i
den stationsindelade pedagogiska miljön. Även utevistelsen används aktivt i demokratiarbetet
då barnen bland annat ges möjlighet att påverka utflyktsmål. Bilder som stöd i valen har gett
barnen reellt inflytande i dessa val.
Att arbeta i små grupper där alla lättare kommer till tals och det blir enklare att lyssna på
varandra ger en större förståelse för varandras olikheter och likheter. Pedagogerna
uppmärksammar då barnen hjälper och visar varandra, vilket i sin tur leder till ökat samarbete
i gruppen
Ett utvecklingsområde för några av enhetens förskolor är att öka samarbetet mellan
pedagogerna och på så sätt vara goda förebilder för barnen.
Arbetet med att skapa en samsyn pedagoger emellan gällande barnens delaktighet i
demokratiska processer är också ett utvecklingsområde
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vi arbetar aktivt med Kungsholmens pedagogiska
ställningstaganden

2018-02-18

2018-12-31

Avvikelse

Nämndmål:
4.7.3 Förskola och hem samverkar med varandra utifrån sina olika roller
Ingen
Förväntat resultat

Vårdnadshavare upplever att de bemöts med respekt av förskolans personal. Vårdnadshavare
känner att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamhet, uppföljning och
utvärdering.
Indikator

Andel vårdnadshavare till
barn i förskolan som
anser att de har möjlighet
till samverkan med
förskolan

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

82

79

85

82

Progno
s helår

Årsmål

84 %

KF:s
årsmål

Period

2018

Analys
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Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Årsmålet nås inte men vi ser att vi är på god väg. Fyra av enhetens sju förskolor når de uppsatta målen med god marginal,
en ligger nära gränsen medans två har en lång bit kvar. På dessa förskolor har handlingsplaner upprättats med syfte att
snabbt få ett högre resultat. Skillnaden mellan pojkar och flickor är stor, vilket vi kommer ha som underlag vid arbetet med
jämställdhet framöver

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förskolorna utvecklar informationen i verksamhetsbreven med
syftet att tydliggöra följande utvecklingsområden; språk, digitala
verktyg och pedagogiska miljöer

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Vårdnadshavare är nöjda med hur de kan ta del av verksamhetens innehåll och barnens trivsel
och utveckling
Vårdnadshavare upplever att förskolan är välkomnande och trygg.
Analys

Föräldraaktiv inskolning, då vårdnadshavare är med under hela dagen ökar förståelsen för
förskolans verksamhet, vilket leder till en större insyn och därmed möjlighet att kunna
påverka och ställa frågor kring verksamhetens innehåll.
Dagliga samtal, verksamhetsbrev, föräldramöten, drop-in fika, vernissage samt,
förskoledialoger samt ledningens föräldramöte för nya vårdnadshavare är andra kanaler för
skapa ett gott samarbete med vårdnadshavare. Pedagogerna uppmuntrar vårdnadshavare att
tillsammans med sina barn gå in på avdelningarna, för att titta på och reflektera tillsammans
kring dokumentationer, miljö och material.
Stort fokus har legat på att ha en nära daglig kontakt av hög kvalitét med vårdnadshavare,
vilket skapar trygghet och ett gott samarbete kring barnen. Pedagogernas förhållningssätt att
vara lyhörda och intresserade av vårdnadshavarnas åsikter och frågor skapar ömsesidig
respekt. Ett gott samarbete kring barnen gynnar alla.
En av enhetens förskolor har upprättat en handllingsplan då förskoleundersökningen visar
låga resultat vad det gäller vårdnadshavares upplevelse av att deras frågor och synpunkter är
välkomna. Ett resutat på 57% positiva svar jämfört med Kungsholmens genomsnitt som ligger
på 84%
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Sammanfattande analys
Under 2018 har habiliteringsenheterna haft 18 barn inskrivna på vårterminen och 18 barn på
höstterminen. Av dessa barn kom sju barn från kommuner utanför Stockholms Stad på våren
och åtta barn på hösten. Majoriteten av barnen har kommit tillsammans med en resursperson
från förskolan men även föräldrar har varit medföljande vuxen till vissa barn. Anledningen till
att förskolan inte skickar med någon medföljande vuxen kan vara resursbrist, svårt med
transport eller att barnet inte går i någon förskola. Trenden att förskolan inte är medföljande
vuxen har ökat under de senaste åren och är ett hot mot verksamhetens fortlevnad så som
uppdraget ser ut nu.
Resultat från brukarundersökningar visar en stor nöjdhet med verksamheten, både avseende
den habilitering som barnen erhåller samt det stöd som föräldrar och medföljande vuxen får.
Personalen strävar efter ett nära samarbete med hem och förskola, stor vikt läggs vid att skriva
en habiliteringsplan i början av terminen och att följa upp denna tillsammans med hem och
förskola. Förväntningarna på verksamheten och den vård som barnet erhåller blir då tydliga
och ligger till grund för den höga grad av nöjdhet och förtroende för verksamheten som
uttrycks.
Avseende samarbete med föräldrar så har inte något föräldramöte kunnat genomföras under
2018 på grund av för få anmälda. Föräldrar uppger att de gärna vill träffa andra föräldrar till
barn med funktionshinder men att tiden inte räcker till. Familjerna bor utspridda över hela
Stockholms län och detta är en orsak till att det är svårt att få tid att mötas. Försök har gjorts
både på dag- och kvällstid men det har inte gett något positivt resultat avseende antalet
anmälda föräldrar. Verksamheten ordnar en gemensam utedag för barn på båda enheterna och
deras familjer på hösten och på våren, utifrån dessa möten bildas ibland egna kontaktnät och
eventuellt fyller det upp en del av behovet av kontakt med andra. Dessa träffar är välbesökta
av föräldrar.
Personalen på enheterna har genomgått en utbildning i motiverande samtal under våren, något
som efterfrågats då många svåra samtal görs inom verksamheten. Samtlig personal har
genomgått en workshop om normkritik för att bli bättre på att möta alla sorters familjer och
tänka normkritiskt kring förhållningssätt och bemötande. Ett utvecklingsarbete avseende
mötesformer och information till föräldrar och nätverk har genomförts under våren och till
hösten infördes ett nytt sätt att planera och genomföra startsamtal och målsamtal där föräldrar,
förskola och habiliteringen bjuds in.
Habiliteringsenheternas föreläsningar som anordnats under året har varit välbesökta, ca 200
pedagoger från hela Stockholm har vid varje tillfälle kunnat ta del av ämnen som lågaffektivt
bemötande i förskolan, psykisk ohälsa i familjer, normkritiskt tänkande i förskolan samt
resurspersonens roll på förskolan. En utbildning i TAKK har genomförts av personal inom
verksamheten varje termin och den blir alltid fullbokad fort. Utvärderingar från
utbildningstillfällena visar att det är ämnen som berör och engagerar och en stor majoritet av
besökarna rekommenderar en kollega att gå på samma föreläsning.
Medarbetarenkäten visar på fortsatt goda resultat avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och
ledarskap. På den ena enheten finns det utmaningar avseende motivation och samarbete i
gruppen, företagshälsovården har varit inkopplade för att jobba med detta. Denna enhet
upplever fortsatta utmaningar och enhetschefs närvaro under höstterminen har varit viktig.
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Nya medarbetare har börjat och detta har varit positivt för arbetsklimatet.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor
Ingen
Nämndmål:
1.1.2 Barn utvecklar sina språkliga förmågor
Ingen
Förväntat resultat

Barn ger uttryck för sina egna uppfattningar, reflekterar, lyssnar, samtalar och ges möjlighet
att utveckla ett nyanserat talspråk.
Enhetsmål:
Barnen på habiliteringsenheterna erbjuds alternativa kommunikationssätt
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnen på habiliteringsenheterna använder det alternativa kommunikation som de behöver för
att komma till tals och kunna uttrycka sig. Alla personal har god kunskap om PODD som
kommunikationssätt och barnets nätverk erbjuds fortbildning i det kommunikationssätt som
barnet använder. Andra alternativa kommunikationssätt så som exempelvis samtalsmatta
används på enheten och kunskap om hur alternativa kommunikationssätt kan användas i
hemmet och i förskolan lärs ut av personal på enheten.
Analys

Under 2018 har de barn som använder PODD på habiliteringsenheterna ökat, kompetensen
bland personalen har blivit större och fler anhöriga har fått utbildning av logopeder på
enheten. En digital version av hjälpmedlet har lanserats och personal på
habiliteringsenheterna har fått en genomgång av hur det ser ut och används. Förmodligen
kommer flera av barnen att framöver ha den digitala versionen av PODD och det är viktigt att
personalen på habiliteringsenheterna har kunskap om detta för att kunna lära ut till nätverket.
Nämndmål:
1.1.3 Barn ges möjligheter att utveckla digital kompetens
Ingen
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Förväntat resultat

Alla barn använder digitala verktyg i undersökande och lek samt får möjlighet att pröva
programmering.
Indikator

Andel vårdnadshavare
som upplever att barnet
använder digitala verktyg i
sitt lärande

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

100

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

100 %

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kompetensutveckling inom varje förskoleområde i att använda
olika digitala verktyg samt programmering.

2018-01-01

2018-12-31

2018

Avvikelse

Enhetsmål:
Barnen på habiliteringsenheterna erbjuds digitala hjälpmedel
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla barn har möjlighet att använda digitala hjälpmedel för att främja sitt lärande och
utveckling.
Analys

Digitala hjälpmedel blir en allt större del av barnens vardag och habiliteringsenheterna har
under 2018 aktivt jobbat med att hålla sig uppdaterade. Habiliteringsenheterna strävar efter att
vara föregångare när det gäller digitala hjälpmedel och föräldrar ska känna sig trygga med att
kunskapen är hög.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

En AKKA-platta ska finnas tillgänglig för barn i behov av detta
hjälpmedel på båda enheterna.

2018-02-09

2018-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar
Ingen
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Nämndmål:
2.1.1 Energianvändningen inom nämndens verksamheter är hållbar
Ingen
Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan och energiförbrukning. Nämndens verksamheter använder
energieffektiva alternativ. Elförbrukningen per kvadratmeter i nämndens lokaler minskar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningens samtliga verksamheter ska minska mängden
pappersutskrifter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Energianvändningen på Stockholms habiliteringsenheter är hållbar
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Stockholms habiliteringsenheter förbrukar bara den el som krävs för att utföra en verksamhet
med kvalité.
Analys

Verksamheten jobbar med att minska utskrifter både internt och externt, kallelser och
protokoll skickas i mesta möjliga mån digitalt. En översyn av behov av skrivare och den
kapacitet som dessa har görs för att effektivisera användandet av skrivare och minska
kostnader för detta.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Ingen
Nämndmål:
2.4.1 Nämndens verksamheter minskar uppkomsten av avfall och ökar
återvinningen
Ingen
Förväntat resultat

Verksamheterna förebygger uppkomsten av avfall. Avfallet återbrukas och återvinns i
möjligaste mån och tas omhand resurseffektivt. Inget farligt avfall förekommer i
hushållssoporna. Skräphanteringen i parkerna är effektiv och miljövänlig.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Samtliga verksamheter skapar rutiner när det gäller återvinning av
förpackningar för att öka medvetandet och utsorteringsgraden

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse
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Enhetsmål:
Stockholms habiliteringsenheter är resurseffektiva och miljömedvetna
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheterna når högsta möjliga återvinningsgrad. Alla medarbetare väljer, när det är möjligt,
hållbara och giftfria alternativ vid inköp.
Analys

Enheternas relativt begränsade storlek främjar miljömedvetenheten på enheten. Samtliga
medarbetare sorterar matavfall och sopor, inköp görs av några få medarbetare som väljer
miljövänliga alternativ och båda enheterna har uppnått den grad av återvinning som är möjlig.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri
Ingen
Nämndmål:
2.5.1 Nämndens verksamheter är kemikaliesmarta och giftfria
Ingen
Förväntat resultat

Barn och vuxna i nämndens verksamheter exponeras inte för skadliga kemikalier.
Förvaltningens medarbetare är medvetna om vikten av en hållbar utveckling. Andelen
ekologiska livsmedel i verksamheterna ökar.
KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Ingen
Nämndmål:
3.5.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Ingen
Förväntat resultat

Nämndens budget är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i
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verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten
är god och åtgärder vidtas vid behov.
Enhetsmål:
Habiliteringsenheternas verksamhet ryms inom fastställd budget
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheternas budget är i balans.
Analys

2018 gör habiliteringsenheterna ett positivt resultat på ca 1 miljon kronor, detta då fjorton
platser sålts till kommuner utanför Stockholms Stad under året.
KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Ingen
Nämndmål:
4.1.1 Kungsholmens stadsdelsområde är jämställt och makt och resurser
fördelas lika
Ingen
Förväntat resultat

Nämndmål uppnås med lika goda resultat för alla, oavsett kön. De tjänster och den service
som nämnden erbjuder är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för flickor
och pojkar, kvinnor och män. Samtliga verksamheter har tillgång till och analyserar
könsuppdelad statistik.
Enhetsmål:
En föreläsning med fokus på jämställdhet genomförs två gånger per år
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att föreläsningen når ut till intresserad personal inom Stockholm stad och besöksantalet är
högt.
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Analys

Under 2018 har två föreläsning med fokus på jämställdhet och normkritik genomförts med
totalt 350 stycken medarbetare från förskolor i Stockholms stad. Föreläsningarna har varit
uppskattade men många av besökarna kommer från samma förskolor där pedagoger som gått
tidigare rekommenderar kollegor att gå medan vissa stadsdelar är inte alls representerade.
Enhetsmål:
Stockholm Habiliteringsenheter analyserar resultat utifrån ett könsperspektiv
Uppfylls helt
Förväntat resultat

All statistik vara könsuppdelad för att ge möjligheter att se skillnader mellan pojkar och
flickor i verksamheten.
Analys

Det finns inga påvisade skillnader mellan mängden habiliterings som pojkar respektive flickor
erhåller inom verksamheten. Inte heller kvalitet eller nöjdheten bland föräldrar och nätverk
skiljer sig åt mellan könen på barnen.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Ingen
Indikator

Periodens
utfall

Aktivt Medskapandeindex

91

Sjukfrånvaro

1,7 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

89

90

81

2018

3%

4%

tas fram
av
nämnd
en

VB
2018

Nämndmål:
4.2.1 Ett gott ledarskap genomsyrar hela organisationen
Ingen
Förväntat resultat

Ledare för nämndens verksamheter ger sina medarbetare förtroende och förutsättningar för att
ta ansvar i sitt arbete. Genom engagemang, lyhördhet och nytänkande kan chefer och
medarbetare tillsammans utveckla verksamheten och bidra till att aktivt medskapandeindex
(AMI) ökar och att en sund personalrörlighet uppnås.
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Indikator

Periodens
utfall

Ledarskapsindex

93

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

90

2018

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla verksamheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.

2018-01-01

2018-10-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Kärnvärdena engagemang, lyhördhet och nytänkande genomsyrar verksamheten
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Det höga AMI-värdet kvarstår. Alla medarbetare vet vad som förväntas av dem och upplever
att de har stöd i sitt arbete av enhetschef. Verksamheten har högt i tak, uppmuntrar utveckling
och medarbetare ges möjlighet att engagera sig i och påverka sitt arbete och sin arbetsplats.
Analys

Trots en del utmaningar på en av enheterna visar medarbetarenkäten fortsatt goda resultat
avseende arbetsmiljö, engagemang och ledarskap. Verksamheten präglas av engagerade
medarbetare, det är relativt lätt att rekrytera kompetent personal och 100 % av medarbetarna
kan rekommendera sin arbetsplats till någon annan.
Nämndmål:
4.2.2 Ledare och medarbetare skapar tillsammans en god och hållbar
arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling och
trakasserier.
Ingen
Förväntat resultat

Nämndens alla verksamheter har en god och hållbar arbetsmiljö där medarbetare och chefer
har en bra arbetssituation, sjukfrånvaron minskar och där alla medarbetare har lika
möjligheter och rättigheter. Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete ökar andelen medarbetare som
rekommenderar sin arbetsplats.
Indikator

Andelen medarbetare
som kan rekommendera
sin arbetsplats till andra

Periodens
utfall

100 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

90 %

KF:s
årsmål

Period

2018
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Indikator

Index för organisatorisk
och social arbetsmiljö

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

8,6

Årsmål

KF:s
årsmål

7,8

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter tar fram en aktivitet som främjar hälsa

2018-01-01

2018-12-31

Period

2018

Avvikelse

Enhetsmål:
Arbetsmiljön på Stockholms habiliteringsenheter är god
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Medarbetare och chef upplever att de har en både fysisk och psykosocialt bra arbetsmiljö. Den
låga sjukfrånvaron bibehålls.
Analys

Arbetsmiljön är fortsatt god trots en del utmaningar på Ballongen i Skarpnäck. Majoriteten av
medarbetarna upplever att de har bra förutsättningar att styra över sitt eget arbete, att
förväntningarna är tydliga och att kollegorna ställer upp för varandra. För att bibehålla den
goda arbetsmiljön lyfts enhetschefens närvaro fram som en viktig faktor och det är en
utmaning att vara i Skarpnäck två dagar i veckan som är det uppsatta målet. Gemensamma
aktiviteter i form av APT och andra personalmöten upplevs som positiva och viktiga för att
personalen ska trivas.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Ingen
Nämndmål:
4.3.1 Kungsholmens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är
fritt från diskriminering
Ingen
Förväntat resultat

De beslut och insatser som nämnden ansvarar för utgår ifrån individens lika rättigheter och
möjligheter. Ett normkritiskt och inkluderande arbetssätt genomsyrar verksamheterna.
Invånare och medarbetare upplever att nämndens verksamheter är inkluderande och är fria
från diskriminering.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enheterna genomför kompetenshöjande insatser för medarbetare
om normkritiskt arbete

2018-01-01

2018-12-31

Förvaltningens verksamheter, som möter vårdnadshavare, ger
dem information om barn och ungdomars rättigheter

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Habiliteringsenheterna har ett normkritiskt och inkluderande arbetssätt
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Habiliteringsenheternas verksamhet utgår ifrån individens lika rättigheter och möjligheter. Ett
normkritiskt och inkluderande arbetssätt genomsyrar verksamheterna. Barn och vuxna som
nyttjar verksamheten samt medarbetare upplever att enheterna är inkluderande och är fria från
diskriminering.
Analys

Under 2018 genomfördes en workshop med normkritiskt innehåll och denna uppskattades
mycket av medarbetarna. Utmaningen för habiliteringsenheterna är att de är en homogen
grupp kvinnor med mycket få komponenter av normbrytande slag. Enheten upplever sig
själva som inkluderande och fria från diskriminering och arbetet med barns rättigheter är en
naturlig del av verksamheten.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Workshop med fokus på normkritiskt tänkande

2018-06-12

2018-06-18

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention
Ingen
Nämndmål:
4.4.1 Barn och ungas rättigheter respekteras
Ingen
Förväntat resultat

Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid genomförande av insatser.
Barnkonventionen är ett levande dokument i förskolans verksamhet. I planeringen av parker
och lek- och idrottsmiljöer finns ett barnperspektiv.
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Enhetsmål:
Barnen är delaktiga i upprättande av sin habiliteringsplan
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnen är delaktiga i upprättandet av sin habiliteringsplan utifrån sina möjligheter och
önskemål.
Analys

Samtliga barn har varit delaktiga i upprättandet av sin habiliteringsplan. Utifrån varje barns
förutsättningar att uttrycka sig och delta i det arbetet så anpassas arbetssättet. Det är en
utmaning att jobba i barnverksamheter och göra barns röster hörda, det finns många vuxna
som har önskemål och synpunkter om barnets habiliteringsplaner och vilka mål de ska uppnå.
Habiliteringsenheterna jobba ständigt med barns delaktighet och skulle behöva göra ännu mer
för att anpassa mål och förväntningar så att det blir barnets egen habiliteringsplan. Under
2019 ska att barn ha en egen, anpassad plan med bilder som ska belysa kärnan i vad barnen
jobbar med på habiliteringsenheterna.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld
Ingen
Nämndmål:
4.5.1 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Ingen
Förväntat resultat

Medarbetare inom nämndens verksamheter har kunskaper om våld i nära relationer och
normkritiskt förhållningssätt. Allmänheten får information om vart de kan vända sig vid våld i
nära relation. Personer utsatta för våld i nära relation erbjuds samordnat individuellt stöd.
Barnperspektivet beaktas alltid.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter implementerar de lokala rutinerna för arbetet mot våld
i nära relationer

2018-01-01

2018-12-31

Förskolepersonal lär sig att använda materialet "Liten och trygg"
från Brottsoffermyndigheten

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Personalen på habiliteringsenheterna har god kunskap om våld i nära relation
Uppfylls helt

stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Sid 14 (17)

Förväntat resultat

All personal ska ha god kunskap och våld i nära relationer och lyfta oro för detta i
förekommande fall.
Analys

Den webutbildning som samtlig personal genomfört har varit uppskattad och bidragit till
samtal på APT och vid andra tillfällen. Personalen uttrycker att de känner sig trygga i hur de
ska agera om de misstänker våld i nära relation men det finns en utmaning i hur verksamheten
ska signalera till besökare att kunskapen om våld i nära relation finns och att personalen kan
vara ett stöd om en våldsutsatt vill söka hjälp. Detta behöver utvecklas framöver och bli
tydligt för barn och föräldrar i verksamheten.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Webutbildning från NCK genomförs av samtliga medarbetare

2018-02-09

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Ingen
Nämndmål:
4.6.2 Personer med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i
samhället
Ingen
Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättning har ett fungerande dagligt liv, en hållbar boendesituation,
en meningsfull sysselsättning och deltar i samhällslivet i samma utsträckning som andra.
Stödinsatserna som ges är utformade tillsammans med den enskilde och syftar till ökad
självständighet och ökad delaktighet.
Enhetsmål:
Barnen på habiliteringsenheterna har inflytande över sin habilitering
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla barn på Stockholms Habiliteringsenheter är delaktiga i de aktiviter som görs för att nå
barnets habiliteringsmål. Det finns möjligheter för barnen att komma med önskemål om vad
och hur deras dag ska utformas.
Analys

Barnen har i samtliga fall varit delaktiga i utformandet av sina habiliteringsmål och har också
fått påverka vilka övningar som ska göras för att nå målen. Terapeuterna på enheterna har
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jobbat på olika sätt för att göra habiliteringen tilltalade för barnen, man har olika teman under
terminen och försöker anpassa passen till varje barn. Alla barn har ett bildschema som visar
vad dagen innehåller och vilka barnet ska träffa under dagen.

Enhetsmål:
Barnen på habiliteringsenheterna är delaktiga i vardagliga aktiviteter
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Utifrån de behandlingsmål som är satta ska barnen öka sin förmåga till delaktighet i
vardagliga aktiviteter på förskolan och i hemmet. På förskolan ska barnet få möjlighet att i
mesta möjliga mån delta på samma villkor som andra barn. Medföljande resursperson som få
inspiration och kunskap om hur denne kan inkludera barnet i förskolegruppen. I hemmet kan
många träningsmoment utföras i vardagliga situationer och detta tränas i verksamheten för att
sedan introduceras i hemmet.
Analys

Utifrån barnets intressen och motivation har medarbetarna medvetet introducerat arbetssätt
och hjälpmedel som ska underlätta för barnet att vara delaktig i vardagliga aktiviteter.
Föräldrar och förskolepersonal har fått tips och idéer hur de utifrån barnets perspektiv kan
göra träningen till en del av vardagliga aktiviteter, till exempel kan ett ståskal användas när
man lagar mat. Detta är uppskattat både av barnet självt och av de vuxna runt barnet som ska
hjälpa barnet att utvecklas.
Förskolan och hemmet får minst ett besök varje termin där barnets behov är i centrum för
besöket och förslag på förbättringar för att öka barns delaktighet tas fram.
Enhetsmål:
Förskolans personal får ökad kompetens i att stödja barns lärande och utveckling i
syfte att underlätta för barn med funktionsnedsättningar att inkluderas i
förskolegruppen.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Förskolans medarbetare upplever att de får användbara kunskaper på habiliteringsenheterna
som ökar barnens möjligheter att lära, utvecklas och inkluderas i förskolans verksamhet.
Analys

I den enkät som medföljande personal från förskolan svarat på så framkommer att personalen
upplever att de får stöd och kunskap för att kunna inkludera barn med funktionshinder i
förskolegruppen. Specialpedagog tillsammans med övrig personal från habiliteringsenheterna
besöker regelbundet förskolorna för att ge råd och inspiration i hur de kan anpassa
verksamheten för att inkludera alla. Varje vecka får medföljande personal handledning från
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habiliteringen, både individuellt och i grupp, och dessa tillfällen är mycket uppskattade. På
habiliteringen från medföjande personal en chans att diskutera utmaningar i vardagen med
andra i samma situation och det är vanligtvis den enda möjligheten de har till detta.
Habiliteringspersonalens nära samarbete med personal från förskolan är en framgångsfaktor i
att inkludera barnen på förskolan och säkerställa att de får ta del av den pedagogiska miljö
som förskolan erbjuder.
Enhetsmål:
Föräldrar till barn på habiliteringsenheterna är informerade om fritidsaktiviteter för
deras barn
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Föräldrar till barnen på habiliteringsenheterna får ökad insyn i fritidsaktiviteter som kan passa
deras barn.
Analys

Föräldrar till barn med funktionshinder får regelbunden information från verksamheten om
vad som erbjuds i Stockholms stad som kan passa deras barn. Boccia har förevisats på
verksamheter av en klubb som erbjuder det till personer med funktionshinder och till hösten
kommer någon annan förening att bjudas in.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Föreläsning från Parasport

2018-02-09

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande
Ingen
Nämndmål:
4.7.3 Förskola och hem samverkar med varandra utifrån sina olika roller
Ingen
Förväntat resultat

Vårdnadshavare upplever att de bemöts med respekt av förskolans personal. Vårdnadshavare
känner att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamhet, uppföljning och
utvärdering.
Enhetsmål:
Habiliteringsenheterna samverkar med hemmet
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

Alla barn på habiliteringsenheterna har regelbundna möten där föräldrar, förskolepersonal och
medarbetare deltar. Samverkan med hemmet sker även via Facebook-sidorna samt på
gemensamma föräldramöten.
Analys

Föräldramöten som har erbjudits på enheterna har fått ställas in på grund av för få anmälda.
Föräldrar uttrycker att de är intresserade av att träffa andra föräldrar men har svårt att ta sig tid
för detta. Barn med funktionshinder har många vårdkontakter och möten som måste
prioriteras, detta kan vara en anledning till att föräldramöten på habiliteringen bortprioriteras.
I utvärderingen tillfrågades föräldrar om de är intresserade av att möta andra föräldrar till barn
med funktionshinder och detta svarade alla jakande på. Under våren har försök gjorts med att
erbjuda möten på eftermiddagen istället för på kvällen för att öka chanserna att båda
föräldrarna kan delta, men detta föll inte väl ut.
Under hösten erbjöds en grundutbildning för föräldrar och nätverk men även denna fick
ställas in på grund av för få anmälda. Det förefaller som att den kontakt som föräldrar och
nätverk erbjuds är tillräckligt och att några ytterligare sammankomster inte är önskvärda.
Indikator

Andel föräldrar som är
nöjda med samarbetet

Periodens
utfall

100

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

100

KF:s
årsmål

Period

VB
2018

Uppföljning av ekonomi
Uppföljning av driftbudget
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Medel för lokaländamål
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Sammanfattande analys
Parklekarna på Kungsholmen är mycket välbesökta och välkända, både av kungsholmsbor
och andra stockholmare. På förmiddagarna är majoriteten av besökarna förskolegrupper och
skolor, på eftemiddagen kommer föräldrar med barn och barn utan föräldrar. Majoriteten
besöker parklekarna regelbundet en gång per vecka och andelen kvinnliga besökare är något
större än andelen manliga. Nära 100 % av de svarande på den brukarundersökning som
genomfördes i maj 2018 uppger att de är nöjda med verksamheten och att personalen är en
stor tillgång. Samtliga uppger att de är trygga i parken, något som kan tillskrivas personalens
närvaro och höga grad av tillgänglighet. Många barn besöker parkleken i sällskap av någon
vuxen och detta bidrar också till känslan av trygghet.
Parklekarna upplevs till stor del som välskötta och tillgängliga för alla, det som erbjuds
inbjuder till lek i hög grad och frånvaro av biltrafik framhålls som positivt. Somliga önskar
mer personal och mer styrda aktiviteter samt att underhållet av lekutrustning bör ses över. En
del besökare önskar utökade öppettider på helger och längre öppettider på vardagar, man
önskar mer försäljning av förtäring och möjlighet att betala med Swish eller betalkort.
Möjligheten till andra betalmedel kommer att bli tillgängligt under första kvartalet 2019.
Under hösten 2018 har en tillgänglighetsvandring genomförts på parkleken i
Rålambshovsparken av barn med funktionsnedsättningar som är i behov av hjälpmedel och
resultatet från denna kommer att analyseras tillsammans med parkförvaltningen. Över lag så
uppfattades parkleken som tillgänglig och inbjudande för dessa barn och medföljande vuxna
men önskemål om mer tillgängliga lekredskap i parken framkom.
Parklekarna är till stor del beroende av parkförvaltningen och dess underleverantörer
avseende underhåll och skötsel av utemiljön. Detta samarbete är utmanande då besökare
ibland uppfattar att städning och snöröjning inte skötts tillfredsställande samt att underhållet i
parkerna är eftersatt inom vissa områden. Slitaget på parklekarna är mycket högt, särskilt
under vår, sommar och höst, och säkerheten för besökare kan ibland ifrågasättas utifrån den
bristfälliga skötseln. Kommunikationen med parkförvaltningen är tät, med verksamhetsbesök
två gånger per år, men ekonomiska resurser saknas för att ta ett riktigt grepp om underhållet.
Parklekar har traditionellt varit självgående och lagat en hel del av det som går sönder på egen
hand, det är önskvärt att istället ha en dialog med parkförvaltningen om vilket skick parkerna
ska hålla.
Arbetsmiljön är mycket god på parklekarna, medarbetarenkäten visar på goda resultat inom
samtliga områden. Verksamheterna fick ny enhetschef i januari 2018 och detta har tagits emot
väl av medarbetarna. Samtliga medarbetare rekommenderar sin arbetsplats till någon annan.
Sammanfattningsvis är underhåll och skötsel de stora utmaningarna för parklekarna, i övrigt
är verksamheterna mycket välfungerande och uppskattade. Många uttrycker att parklekarna på
Kungsholmen är de bästa som de besökt, mycket tack vare personalens engagemang och det
som erbjuds i parkerna. Om tillgängligheten för barn och vuxna med funktionshinder ökar
kommer det att locka fler besökare till parkleken.
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla
Ingen
Nämndmål:
1.2.1 Barn och ungdomar på Kungsholmen har jämlika livschanser
Ingen
Förväntat resultat

Barn och ungdomar får sina grundläggande behov tillgodosedda. Resurser och möjligheter att
påverka sin livssituation finns och är jämlikt fördelade oavsett ålder, kön och etnicitet. Barn
och ungdomar i riskzon upptäcks tidigt. Barn och ungdomar är delaktiga i
utredningsprocessen samt i planering av insatser.
Enhetsmål:
Parklekarna är öppna för alla
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla som besöker parkleken har samma möjligheter till lek, rekreation, fritid och vila.
Analys

I enkätundersökningen framgår det att besökare upplever att parkleken är en inbjudande miljö,
personalen lyfts fram som en stor tillgång för verksamheten och även tillgängligheten upplevs
som god.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Ingen
Nämndmål:
1.3.1 Kungsholmen har levande stadsdelar där boende och besökare är trygga
Ingen
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Förväntat resultat

Kungsholmens stadsdelsområde är tryggt och säkert att bo och vistas i. Trygghetshöjande
insatser genomförs i samverkan med polis och andra aktörer. Förvaltningen har en god
beredskap vid allvarliga händelser. Genom integrationsskapande aktiviteter möjliggörs möten
mellan kulturer och generationer.
Enhetsmål:
Besökare är trygga i parklekarna
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla besökare ska uppleva att miljön i parklekarna är trygg och känna sig välkomna.
Analys

Trots att både Rålambshovsparken och Kronobergsparken ligger centralt i Stockholms
innerstad med allt vad det innebär avseende upplevd otrygghet så anger samtliga besökare i
parklekarna att det är en trygg plats. Många besökare kommer tillsammans med någon vuxen
och detta kan antas bidra till detta. Barn som besöker parkleken på egen hand har god tillgång
till någon vuxen om de behöver hjälp. Även personalen upplevs som tydliga och det finns stor
kännedom att personal finns i parklekarna trots det stora besöksantalet. Besökare framhåller
att de får god service i parklekarna av personalen och att de aktiviteter som erbjuds är bra.
Indikator

Andelen besökare som
känner sig trygga i
parkleken

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

100

Progno
s helår

Årsmål

KF:s
årsmål

90

Period

VB
2018

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Ingen
Nämndmål:
2.4.1 Nämndens verksamheter minskar uppkomsten av avfall och ökar
återvinningen
Ingen
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Förväntat resultat

Verksamheterna förebygger uppkomsten av avfall. Avfallet återbrukas och återvinns i
möjligaste mån och tas omhand resurseffektivt. Inget farligt avfall förekommer i
hushållssoporna. Skräphanteringen i parkerna är effektiv och miljövänlig.
Enhetsmål:
Parklekarna använder återvunnet material och lagar trasig utrustning
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Parklekarna jobbar med återvunnet material och lagar utrustningen på parkleken i första hand
innan de köper nytt. I den mån som det går ska parklekarna hjälpas åt och låna ut material till
varandra.
Analys

Traditionellt inom parklekar så har man lagat trasiga saker och varit vana att ha en budget
som inte tillåter dyra inköp. Detta har präglat verksamheten och de som jobbar där men det är
viktigt att reparation av utrustning och återvinning av material sker på ett säkert och
miljövänligt sätt. Det är problematiskt om verksamheten under lång tid acklimatiserar sig till
en standard som inte är säker för besökare och personal utifrån ett behov av att hålla
kostnader nere.

Enhetsmål:
Parklekarna belyser vikten av att slänga skräp på rätt ställe
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Parklekarna bidrar och belyser vikten av att kasta skräp på rätt ställe och är aktiva i att delta i
renhållningen i närområdet.
Analys

Parklekarna har en viktig roll som förebilder när det gäller nedskräpning i parkerna. De jobbar
aktivt med att upplysa barn och vuxna om vikten av att slänga skräp på rätt ställe.
Nedskräpning är ett problem i parklekarna under sommarhalvåret och parkförvaltningen som
sköter skräpplockningen har ibland svårt att klara sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.
Dialog förs med dem för att förbättra detta.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Städdag

2018-02-01

2018-12-31

Avvikelse
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Enhetsmål:
Parklekarna återvinner sopor
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Parklekarna ska öka återvinningsgraden av hushållssopor så som matavfall, plats, papper, glas
och metall. Utifrån de förutsättningar som finns på respektive parklek ska alla sopor lämnas
till återvinning.
Analys

I båda parkerna har problem med skadedjur gjort att det varit svårt att återvinna matavfall.
Parkförvaltningen kommer att tillhandahålla behållare för detta så att det blir möjligt
framöver. I övrigt lämnas sopor till återvinningsstationer i närheten. Besök av
miljösamordnare har gjorts på båda enheterna och ett arbete har inletts med att byta ut
miljöfarligt material i verksamheten.
Enhetsmål:
Parklekens barnhörna informerar om miljö och återvinning
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Barnen som kommer till parkleken ska få ökad kunskap om återvinning och kompostering
genom att ta del av den barnhörna med information om miljö som finns.
Analys

Den barnhörna som finns som informerar om miljö och återvinning uppdateras kontinueligt
för att hållas aktuell.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri
Ingen
Nämndmål:
2.5.1 Nämndens verksamheter är kemikaliesmarta och giftfria
Ingen
Förväntat resultat

Barn och vuxna i nämndens verksamheter exponeras inte för skadliga kemikalier.
Förvaltningens medarbetare är medvetna om vikten av en hållbar utveckling. Andelen
ekologiska livsmedel i verksamheterna ökar.
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KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Ingen
Nämndmål:
3.5.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Ingen
Förväntat resultat

Nämndens budget är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i
verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten
är god och åtgärder vidtas vid behov.
Enhetsmål:
Budgeten är i balans
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Båda parklekarna ska uppvisa ett noll-resultat vid årets slut.
Analys

Parklekarnas budget ryms inom budget 2018 men det har inte funnits tillräckliga marginaler
för att genomföra de förbättringar av lokalen som skulle behövas. I årets budget har vikarier
över sommaren tagits in på Kronobergs parklek, tidigare jobbade en person ensam där på
sommaren. Detta kommer att krävas även 2019 om parkleken ska vara öppen alla
sommarveckor.
KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Ingen
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Nämndmål:
4.1.1 Kungsholmens stadsdelsområde är jämställt och makt och resurser
fördelas lika
Ingen
Förväntat resultat

Nämndmål uppnås med lika goda resultat för alla, oavsett kön. De tjänster och den service
som nämnden erbjuder är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för flickor
och pojkar, kvinnor och män. Samtliga verksamheter har tillgång till och analyserar
könsuppdelad statistik.
Enhetsmål:
Alla besökare i parklekarna har samma möjlighet att påverka och nyttja parklekarna
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Oavsett kön så ska alla besökare på parkleken har samma tillgång till aktiviteter och material.
Analys

Enkätundersökningen visar ingen skillnad mellan män och kvinnor avseende tillgång till
parkleken eller hur nöjd man är med parklekarnas verksamhet. Parklekarna strävar efter att
erbjuda samma möjlighet för alla besökare oavsett kön.
Enhetsmål:
Personalen på parklekarna är förebilder
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Besökarna på parklekarna upplever att de arbetsuppgifter som personalen utför kan utföras av
alla oavsett kön. Man försöker i mesta möjliga mån att visa på att traditionellt manliga
uppgifter utförs av kvinnlig personal och tvärt om.
Analys

På parklekarna jobbar både män och kvinnor och deras arbetssätt är en möjlighet för besökare
att tänka normkritiskt kring arbetsuppgifter. Personalen jobbar aktivt med att påvisa att alla
arbetsuppgifter kan göras av alla.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Ingen
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Indikator

Periodens
utfall

Sjukfrånvaro

3,1 %

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Årsmål

4%

KF:s
årsmål

Period

tas fram
av
nämnd
en

VB
2018

Nämndmål:
4.2.1 Ett gott ledarskap genomsyrar hela organisationen
Ingen
Förväntat resultat

Ledare för nämndens verksamheter ger sina medarbetare förtroende och förutsättningar för att
ta ansvar i sitt arbete. Genom engagemang, lyhördhet och nytänkande kan chefer och
medarbetare tillsammans utveckla verksamheten och bidra till att aktivt medskapandeindex
(AMI) ökar och att en sund personalrörlighet uppnås.
Enhetsmål:
Parklekarna har ett närvarande ledarskap
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Medarbetarna ska uppleva att enhetschefen är närvarande och tillgänglig.
Analys

Årets medarbetarenkät visar på mycket goda resultat avseende vilket stöd medarbetare
upplever att de har från sin enhetschef. APT-möten har delats upp så att parklekarna träffar
enhetschef separat varannan månad och får då tillfälle att prata om parkleksspecifika frågor.
Enhetschef har kontakt med medarbetarna minst en gång per vecka, ofta genom besök men
också via mail och telefon.
Nämndmål:
4.2.2 Ledare och medarbetare skapar tillsammans en god och hållbar
arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling och
trakasserier.
Ingen
Förväntat resultat

Nämndens alla verksamheter har en god och hållbar arbetsmiljö där medarbetare och chefer
har en bra arbetssituation, sjukfrånvaron minskar och där alla medarbetare har lika
möjligheter och rättigheter. Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete ökar andelen medarbetare som
rekommenderar sin arbetsplats.
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Enhetsmål:
Parklekarna har en god arbetsmiljö
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla medarbetare ska uppleva en god arbetsmiljö och tillsammans med enhetschef jobba för
att bibehålla en låg sjukfrånvaro och hälsosam personalomsättning.
Analys

Parklekarnas medarbetarenkät visar på en god arbetsmiljö och en låg sjukfrånvaro. Samtliga
medarbetare skulle rekommendera sin arbetsplats till någon annan. Verksamheterna fick en ny
enhetschef under 2018 och denna förändring har inneburit ett mer närvarande ledarskap som
uppskattas av medarbetarna. De som jobbar i parklekarna har lång erfarenhet och samtliga har
jobbat mer än 10 år inom samma område, de är lojala mot Stockholms Stad och parklekarnas
verksamhet. Det är viktigt att lyssna på den erfarenhet som finns men också utmana
verksamheten för att bibehålla en god kvalitét och stärka parklekarna som verksamhet i
staden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention
Ingen
Nämndmål:
4.4.1 Barn och ungas rättigheter respekteras
Ingen
Förväntat resultat

Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid genomförande av insatser.
Barnkonventionen är ett levande dokument i förskolans verksamhet. I planeringen av parker
och lek- och idrottsmiljöer finns ett barnperspektiv.
Enhetsmål:
Parklekarna uppmärksammar FN:s Barnkonvention
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Parklekarna bidrar till att öka kunskapen och medvetenheten hos besökarna om FN:s
barnkonvention och då särskilt dessa artiklar:
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Artikel 3 Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder och beslut som rör
barn.
Artikel 12 Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör hen. När
domstolar och myndigheter berör fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse
komma i främsta rummet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och
mognad.
Artikel 13 - 15 Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och
föreningsfrihet ska respekteras.
Artikel 31 Varje barn har rätt till lek, rekreation, fritid och vila.
Analys

Parklekarna har information om barnkonventionen och tillvaratar barnperspektivet i alla sina
beslut. I brukarundersökningen ges barn möjlighet att uttrycka sin åsikt om parkleken och
deras åsikter tas särskilt i beaktande.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Barnens dag 20 november

2018-02-01

2018-11-21

FN-dagen 24 oktober

2018-02-01

2018-10-25

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld
Ingen
Nämndmål:
4.5.1 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Ingen
Förväntat resultat

Medarbetare inom nämndens verksamheter har kunskaper om våld i nära relationer och
normkritiskt förhållningssätt. Allmänheten får information om vart de kan vända sig vid våld i
nära relation. Personer utsatta för våld i nära relation erbjuds samordnat individuellt stöd.
Barnperspektivet beaktas alltid.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter implementerar de lokala rutinerna för arbetet mot våld
i nära relationer

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Parklekarna har rutiner för anmälan om oro till socialtjänsten
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

All personal på parklekarna har god kunskap om och vet hur de ska agera om det
framkommer misstanke om våld i nära relation.
Analys

Under våren 2018 gick verksamheten igenom rutiner för anmälan om oro till socialtjänsten,
alla medarbetare känner till hur de ska göra och när de ska kontakta socialtjänsten vid
misstanke om våld i nära relation.
Enhetsmål:
Ökad kunskap om våld i nära relation
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Samtliga medarbetare ska genomgå en webutbildning från Nationellt Centrum för Kvinnofrid.
Analys

Samtliga medarbetare har genomgått webutbildningen Våld i nära relation som Nationellt
Centrum för Kvinnofrid tagit fram under våren och en medarbetare har gått den utbildning
som Karolinska Institutet anordnar i samarbete med Stockholms Stad. Informationsmaterial
till besökare om var de kan vända sig om de är utsatta för våld finns tillgängligt.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Ingen
Nämndmål:
4.6.1 Kungsholmen har tillgängliga stadsdelar
Ingen
Förväntat resultat

Förvaltningens verksamheter och parkmiljöer är tillgängliga för alla oavsett
funktionsförmåga. Alla kan ta del av stadsdelsområdets information och utbud.
Enhetsmål:
Det finns lekmaterial som passar alla i parklekarna
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Lekmaterial som passar alla besökare ska finnas tillgängligt på båda parklekarna. Särskilt
hänsyn tas till olika funktionsvariationer.
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Analys

Lekmaterialet ses regelbundet över och det finns tillgång till lekmaterial som möjliggör lek
för de flesta. Under 2018 gjordes en tillgänglighetsvandring göras tillsammans med
Jorielskolan där det går barn med olika funktionsvariationer för att synliggöra vad som kan
göras för att öka tillgängligheten för barn och vuxna.
Enhetsmål:
Tillgängligheten i parklekarna är god
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Parklekarna upplevs som tillgängliga för besökare oavsett behov av hjälpmedel eller andra
anpassningar.
Analys

I brukarundersökningen så framkommer det att de som svarat upplever att parkleken är
tillgänglig för besökare men det är få besökare som har funktionsnedsättningar som har svarat
på enkäten. Av den anledningen har det varit viktigt att bjuda in personer med
funktionsnedsättningar för att få en mer rättvisande bild av tillgängligheten i parklekarna.
Under våren 2019 kommer ytterligare tillgänglighetsvandringar att genomföras för att belysa
behoven av anpassning.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Tillgänglighetsvandring tillsammans med RBU

2018-02-01

2018-12-31

Avvikelse

Analys
Elever från Jorielskolan besökte Rålambshovs parklek under vecka 44. Dagen efter besöket intervjuades barn och vuxna om
vad de upplevt och vilka förbättringar de såg. Överlag upplevdes besöket som mycket positivt men det finns flera
förbättringsområden. Dessa ska diskuteras tillsammans med parkförvaltningen, bland annat önskas en ståsandlåda.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande
Ingen
Nämndmål:
4.7.1 Kungsholmsbor är delaktiga och har möjlighet till inflytande
Ingen
Förväntat resultat

Män och kvinnor på Kungsholmen utövar inflytande genom att lämna medborgarförslag och
delta vid stadsdelsnämndens sammanträden. Nämndens råd är aktiva och har inflytande i
frågor som berör dem. Möjlighet till dialog finns genom förvaltningens sociala kanaler. Alla
som tar del av nämndens verksamheter, vårdnadshavare och anhöriga har möjlighet till
inflytande över det som berör nämndens ansvar.
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Enhetsmål:
Besökarna har inflytande i parklekarna
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Besökare i parklekarna ska enkelt kunna lämna åsikter, förslag och idéer på saker och
aktiviteter som de önskar i parklekarna.
Analys

Det finns flera olika sätt för besökare att lämna åsikter och synpunkter, dels via Stockholms
Stads hemsida, på mail, via Facebook och på plats i parklekarna i form av besökbok där
besökare kan skriva vad de tycker om parkleken och hur den kan förbättras. Årets brukarenkät
nådde inte ut till så många som var önskvärt och nästa år ska försök göras att öka antalet
svarande.
Enhetsmål:
Parklekarna erbjuder kultur för alla
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla barn och unga ska ha likvärdig tillgång till anordnade kulturupplevelser (Kultur i
ögonhöjd), likvärdiga möjligheter till eget skapande i kreativ och lustfylld miljö.
Analys

Under 2018 har Kronobergs parklek anordnat barnallsång på torsdagar för att öka
kulturutbudet i stadsdelen. Båda parklekarna erbjuder möjlighet till eget skapande utan
kostnad, ett populärt inslag på båda parklekarna.
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Sammanfattande analys
Under 2018 har Kungsholmens öppna förskolor varit mycket välbesökta. Öppettiderna har
utökats för att bättre möta besökares önskemål men det händer flera gånger per vecka att
besökare får vända för att de inte får någon plats. Under hösten har olika alternativ till lokal
för öppna förskolan i Rålambshovsparken, som är den som är mest trångbodd, undersökts
men någon ny lokal har inte hittats.
I maj 2018 genomfördes en brukarundersökning och där framkom att besökare är mycket
nöjda med verksamheten. En del besökare önskar större lokaler för att inte riskera att inte få
komma in men de befintliga lokalernas storlek tilltalar de besökare som uppskattar ett mindre
sammanhang och en nära kontakt med besökare och personal. Besökande vuxna och barn är
då inte lika många och det skapar en känsla av trygghet. Kyrkorna på Kungsholmen som
erbjuder öppen förskola har större lokaler och då kan den kommunala öppna förskolan
erbjuda en mindre lokal med välutbildad personal. Detta blir dock på bekostnad av att många
besökare inte får någon plats. Alternativa sätt att förmedla om det finns plats eller inte, för att
undvika att besökare får vända i dörren, har provats men fungerar inte då det är ett flöde av
besökare som kommer och går. Att boka platser är inte heller någon bra lösning då det finns
risk att de som bokat inte kommer. I Rålambshovsparken finns parkleken som ett alternativ
för besökare som inte får någon plats och i Kristineberg har utemiljön fått ett nytt lekhus för
att besökare som väntar på plats ska kunna leka där.
Det framgår från brukarundersökningen att den stora anledningen till att man besöker öppna
förskolan är att få träffa andra barn och att ens eget barn ska få utvecklas socialt. För sin egen
del uppskattar föräldrar att få träffa andra föräldrar i samma situation. Sångstunderna är
mycket uppskattade och även möjligheten att få tillgång till nya leksaker och miljöer
framhålls. Personalens kompetens är också något som upplevs som viktigt, föräldrar uppger
att de i stor utsträckning uppskattar de samtal som förs på öppna förskolan och att de råd som
pedagogerna ger är värdefulla. Både lokal och personal är något som majoriteten tycker
fungerar bra, trots platsbristen. Undersökningen visar att öppna förskolan fyller en viktig
funktion i nyblivna föräldrars vardag.
Öppna förskolorna på Kungsholmen har jobbat aktivt med att nå ut med information om var
besökare ska vända sig om de är utsatta för våld i nära relation. Två medarbetare har gått KIs
utbildning om våld i nära relation som är initierad av Stockholms Stad. Enheterna har också
jobbat med att lyfta fram barns rätt genom skriftlig information och samtal. Öppna
förskolorna når ut till många föräldrar och är en utmärkt plattform för att nå ut med
information från stadsdelen, köhandläggare bjuds regelbundet in för att informera om
förskolorna på Kungsholmen. Satsningen "Mötesplats förskola" har marknadsförts på de
öppna förskolorna och många av föräldrarna som besökt "Mötesplats förskola" har uppgett att
de fick informationen om detta på öppna förskolan.
Under 2018 har samtlig personal genomgått webutbildningen "Giftfri förskola" och
miljösamordnare på stadsdelen har besökt båda enheterna för att hjälpa till i arbetet med att få
bort material i verksamheten som inte är förenligt med ambitionen att erbjuda en giftfri
verksamhet. Inköp av material och inredning har gjort för att mininmera gifter på öppna
förskolan. Båda enheterna uppmanar besökare att återvinna sopor och för samtal om
miljövänliga val.
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Medarbetarenkäten visar mycket goda resultat inom samtliga områden, personalen är nöjda
med sin arbetsbelastning och alla skulle rekommendera sin arbetsplats till någon annan.
Verksamheten har bytt enhetschef under 2018 och detta har inneburit ett närmare ledarskap
med ökat fokus på öppna förskolan på möten, något som uppskattas av personalen.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla
Ingen
Nämndmål:
1.2.1 Barn och ungdomar på Kungsholmen har jämlika livschanser
Ingen
Förväntat resultat

Barn och ungdomar får sina grundläggande behov tillgodosedda. Resurser och möjligheter att
påverka sin livssituation finns och är jämlikt fördelade oavsett ålder, kön och etnicitet. Barn
och ungdomar i riskzon upptäcks tidigt. Barn och ungdomar är delaktiga i
utredningsprocessen samt i planering av insatser.
Enhetsmål:
Öppna förskolan är en verksamhet där alla är välkomna
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla som kommer till öppna förskolan erbjuds en verksamhet där alla är välkomna och barn
som inte är inskrivna på förskolan har möjlighet att ta del av ett rikt pedagogiskt material i en
miljö som är anpassad för små barn.
Analys

Brukarundersökning visar att besökare på öppna förskolan upplever att öppna förskolan är en
inkluderande miljö som är tillgänglig för alla besökare. Det finns möjighet att träffa andra
föräldrar i samma situation och även lära känna andra barn. Besökare till öppna förskolan
kommer inte enbart från Kungsholmen utan från olika delar av Stockholm, det är föräldar av
alla kön och åldrar som kommer. Även andra viktiga vuxna för barnet är välkomna i mån av
plats, i normala fall är det en vuxen per barn som kommer.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Ingen
Nämndmål:
1.3.1 Kungsholmen har levande stadsdelar där boende och besökare är trygga
Ingen
Förväntat resultat

Kungsholmens stadsdelsområde är tryggt och säkert att bo och vistas i. Trygghetshöjande
insatser genomförs i samverkan med polis och andra aktörer. Förvaltningen har en god
beredskap vid allvarliga händelser. Genom integrationsskapande aktiviteter möjliggörs möten
mellan kulturer och generationer.
Enhetsmål:
Alla besökare på öppna förskolan känner sig trygga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Besökare på öppna förskolorna upplever miljön som kreativ, trygg och säker.
Analys

Brukarundersökning visar på höga siffror avseende trygghet och säkerhet. Det utbud som
erbjuds i form av stryda aktiviteter samt skapande verksamhet upplevs som tillfredsställande.
En bidragande orsak till att verksamheten beskrivs som trygg kan vara att lokalen är lätt att
överblicka och att personalen ständigt närvarande i samma rum som föräldrar och barn.
Personalens höga kompetens är också en bidragade faktor till att öppna förskolan upplevs som
tillförlitlig som källa till information och råd och stöd.
KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Ingen
Nämndmål:
2.4.1 Nämndens verksamheter minskar uppkomsten av avfall och ökar
återvinningen
Ingen
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Förväntat resultat

Verksamheterna förebygger uppkomsten av avfall. Avfallet återbrukas och återvinns i
möjligaste mån och tas omhand resurseffektivt. Inget farligt avfall förekommer i
hushållssoporna. Skräphanteringen i parkerna är effektiv och miljövänlig.
Enhetsmål:
Öppna förskolan främjar återvinning
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Familjer som besöker öppna förskolan har möjlighet att bidra till en hållbar miljö genom att
byta kläder och leksaker med varandra.
Analys

En klädbytardag har genomförts på öppna förskolan och denna var mycket välbesökt och
uppskattad. Förslaget kom från en besökare i öppna förskolan och förhoppningen är bidra till
återanvändning av kläder och leksaker.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Klädbytardag

2018-02-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Öppna förskolan ökar möjligheten till återvinning av sopor
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Mängden återvunna sopor ska öka, bland annat genom att möjligheten att källsortera
barnmatsburkar ska ses över.
Analys

Miljösamordnare har besök verksamheterna och tittat över så att båda verksamheterna
återvinner sopor i mesta möjliga mån. Besökare uppmanas att ta med sig sina barnmatsburkar
hem och återvinna själva.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Möjligheten att återvinna barnmatsburkar ska finnas på båda de
öppna förskolorna

2018-02-09

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri
Ingen
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Nämndmål:
2.5.1 Nämndens verksamheter är kemikaliesmarta och giftfria
Ingen
Förväntat resultat

Barn och vuxna i nämndens verksamheter exponeras inte för skadliga kemikalier.
Förvaltningens medarbetare är medvetna om vikten av en hållbar utveckling. Andelen
ekologiska livsmedel i verksamheterna ökar.
Enhetsmål:
Öppna förskolan är kemikaliesmart
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Öppna förskolans material och verksamhet är i mesta möjliga mån fri från gifter och skadliga
kemikalier.
Analys

Miljösamordnare har tillsammans med personal rensat ut giftiga leksaker och material i
verksamheten. Under hösten har inköp gjorts för att komplettera det som tagits bort. All
personal har genomgått webutbildningen giftfri förskola och för aktiva samtal med besökare
om vikten av att sanera från gifter och skadliga kemikalier.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Webutbildning gällande giftfri förskola genomförs av samtliga
medarbetare.

2018-02-09

2018-12-31

Avvikelse

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Ingen
Nämndmål:
3.5.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar
Ingen
Förväntat resultat

Nämndens budget är i balans och befintliga resurser används så att invånarna får största
möjliga nytta för skattepengarna. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i
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verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån nya behov. Prognossäkerheten
är god och åtgärder vidtas vid behov.
Enhetsmål:
Budgeten är i balans
Uppfylls helt
Förväntat resultat

De öppna förskolornas kostnader ryms inom budgeten
Analys

Öppna förskolornas verksamheter ryms inom budget 2018.
KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Ingen
Nämndmål:
4.1.1 Kungsholmens stadsdelsområde är jämställt och makt och resurser
fördelas lika
Ingen
Förväntat resultat

Nämndmål uppnås med lika goda resultat för alla, oavsett kön. De tjänster och den service
som nämnden erbjuder är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för flickor
och pojkar, kvinnor och män. Samtliga verksamheter har tillgång till och analyserar
könsuppdelad statistik.
Enhetsmål:
Material som erbjuds på öppna förskolan är genomtänkt ur ett
jämställdhetsperspektiv
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Öppna förskolan erbjuder böcker och leksaker som innefattar en mångfald av könsuttryck och
föräldrar upplever att alla kön är representerade i material och böcker.
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Analys

I brukarundersökningen framkommer att föräldrar uppskattar det material som öppna
förskolan erbjuder men det är inte fastställt hur de uppfattar materialet ur ett
jämställdshetsperspektiv. Till öppna förskola kommer både kvinnor och män i nästan lika hög
utsträckning och det är viktigt att alla typer av familjer känner sig välkomna. Det är mycket
viktigt att leksaker och böcker representerar ett förhållningssätt som speglar Stockholms Stads
vision avseende jämställdhet då besökare lägger stor vikt vid det material som förevisas. De
öppna förskolorna är en viktig förebild för de föräldrar som besöker verksamheten och har
stor påverkan på vad föräldrarna erbjuder barnen hemma. Diskussioner som förs på öppna
förskolan bör också präglas av ett jämställdhetsperspektiv och huruvida besökarna upplever
detta bör följas upp i nästa brukarundersökning som genomförs 2019.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Ingen
Indikator

Periodens
utfall

Utfall
män/
pojkar

Utfall
kvinn
or/
flicko
r

Perio
dens
utfall
VB
2017

Progno
s helår

Sjukfrånvaro

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

tas fram
av
nämnd
en

VB
2018

Nämndmål:
4.2.1 Ett gott ledarskap genomsyrar hela organisationen
Ingen
Förväntat resultat

Ledare för nämndens verksamheter ger sina medarbetare förtroende och förutsättningar för att
ta ansvar i sitt arbete. Genom engagemang, lyhördhet och nytänkande kan chefer och
medarbetare tillsammans utveckla verksamheten och bidra till att aktivt medskapandeindex
(AMI) ökar och att en sund personalrörlighet uppnås.
Enhetsmål:
Öppna förskolorna har ett närvarande ledarskap
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Medarbetarna upplever att enhetschefen är närvarande och tillgänglig. AMI värdet i
medarbetarenkäten når målet som är satt av kommunfullmäktige.
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Analys

AMI-värdet i årets medarbetarenkät är högt och medarbetarna har svarat att de är nöjda med
ledarskapet och närhet till chefen. Tidigare delade öppna förskolan chef med andra förskolor
och kunde då uppleva att deras frågor inte fick samma plats som nu. APT-möten hålls
gemensamt med parklekarna varannan månad och varannan månad finns möjlighet för de
öppna förskolan att diskutera frågor som främst berör dem.
Nämndmål:
4.2.2 Ledare och medarbetare skapar tillsammans en god och hållbar
arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling och
trakasserier.
Ingen
Förväntat resultat

Nämndens alla verksamheter har en god och hållbar arbetsmiljö där medarbetare och chefer
har en bra arbetssituation, sjukfrånvaron minskar och där alla medarbetare har lika
möjligheter och rättigheter. Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete ökar andelen medarbetare som
rekommenderar sin arbetsplats.
Enhetsmål:
Öppna förskolan har en god arbetsmiljö
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Alla medarbetare upplever att de har en god arbetsmiljö och tillsammans med enhetschef
arbetar de för att bibehålla en låg sjukfrånvaro och hälsosam personalomsättning.
Analys

Medarbetarenkäten visar att enheterna har en god arbetsmiljö och har inget område med
värden som föranleder att åtgärder bör vidtas. Samtliga medarbetare skulle rekommendera sin
arbetsplats till andra. I många andra verksamheter där förskollärare och barnskötare arbetar är
arbetsbelastningen hög och personalomsättningen stor, men på öppna förskolan upplever
medarbetarna att de har förutsättningar för att utföra ett bra jobb utan att drabbas av för hög
arbetsbelastning. Medarbetarna får också mycket positiv respons från besökare vilket yttligare
bidrar till den goda arbetsmiljön.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention
Ingen
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Nämndmål:
4.4.1 Barn och ungas rättigheter respekteras
Ingen
Förväntat resultat

Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid genomförande av insatser.
Barnkonventionen är ett levande dokument i förskolans verksamhet. I planeringen av parker
och lek- och idrottsmiljöer finns ett barnperspektiv.
Enhetsmål:
Öppna förskolorna belyser FN:s barnkonvention
Uppfylls helt
Förväntat resultat

FN:s barnkonvention uppmärksammas i verksamheten och besökare medvetandegörs om de
artiklar som ingår.
Analys

Öppna förskolan arbetar aktivt med att ta hänsyn till barnkonventionen i alla frågor som rör
verksamheten och i samtal med besökare belyser de barnets perspektiv. Besökare får
information om barnkonventionen i form av informationsplanscher. Det finns ett behov av att
göra barnkonventionen mer synligt för föräldrar och arbeta målinriktat för att
barnkonventionen ska bli tydlig i verksamheten. Under hösten kommer verksamheten att ta
fram en plan för arbetet med konventionen.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Uppsättning av planscher med information om barns rättigheter.

2018-02-01

2018-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld
Ingen
Nämndmål:
4.5.1 Kungsholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för
våld i nära relation
Ingen
Förväntat resultat

Medarbetare inom nämndens verksamheter har kunskaper om våld i nära relationer och
normkritiskt förhållningssätt. Allmänheten får information om vart de kan vända sig vid våld i
nära relation. Personer utsatta för våld i nära relation erbjuds samordnat individuellt stöd.
Barnperspektivet beaktas alltid.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Alla enheter implementerar de lokala rutinerna för arbetet mot våld
i nära relationer

2018-01-01

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Alla medarbetare på öppna förskolorna har god kunskap om våld i nära relation
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Vid årets slut ska samtliga medarbetare ha genomgått en webutbildning utformad av
Nationellt Centrum för Kvinnofrid.
Analys

Alla medarbetare har genomgått webutbildningen och samtal förs på APT om hur
verksamheten ska signalera att den kan hantera dessa frågor. Informationsmaterial till
besökare om vart de kan vända sig för att få stöd om de utsätts för våld finns tillgängligt på
båda enheterna.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Webutbildning från Nationellt Centrum för Kvinnofrid

2018-02-09

2018-12-31

Avvikelse

Enhetsmål:
Besökare vet vart de kan vända sig om de utsätts för våld i nära relation
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Besökare på öppna förskolan kan lätt ta del av information om vart de kan vända sig om de är
utsatta för våld. Personalen känner sig trygga med att hjälpa föräldrar att söka hjälp.
Analys

Öppna förskolan är en utmärkt plattform för att föra samtal om våld i nära relation och har en
viktig roll att spela när det kommer till att sprida information om vart man som våldsutsatt
kan vända sig. Enheterna har under våren satt upp informationsmaterial på toaletterna för att
besökare i lugn och ro ska kunna ta del av vart de kan vända sig om de är utsatta för våld.
Öppna förskolorna behöver bli ännu bättre på att föra dessa samtal och signalera till besökare
att de kan vara ett stöd för en våldsutsatt person i hur denne ska söka hjälp, kanske genom att
bjuda in någon från socialtjänsten till en öppen diskussion om vart man kan vända sig och
vilken hjälp det finns att få.
Enhetsmål:
Det finns rutiner vid anmäla om oro till socialtjänsten
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

Rutiner för hur anmälan vid oro ska gå till är uppdaterade och kända av samtliga medarbetare.
Analys

Under våren har medarbetare fått information om hur en anmälan till socialtjänsten ska gå till
och vart de ska vända sig för att rådfråga om de får misstankar om att ett barn far illa. Det
finns en pärm med utskrivna rutiner och uppdaterade telefonnummer på varje enhet.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande
Ingen
Nämndmål:
4.7.1 Kungsholmsbor är delaktiga och har möjlighet till inflytande
Ingen
Förväntat resultat

Män och kvinnor på Kungsholmen utövar inflytande genom att lämna medborgarförslag och
delta vid stadsdelsnämndens sammanträden. Nämndens råd är aktiva och har inflytande i
frågor som berör dem. Möjlighet till dialog finns genom förvaltningens sociala kanaler. Alla
som tar del av nämndens verksamheter, vårdnadshavare och anhöriga har möjlighet till
inflytande över det som berör nämndens ansvar.
Enhetsmål:
Besökarna har inflytande på Öppna Förskolorna
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Besökare kan enkel lämna åsikter, förslag och idéer på saker och aktiviter som de önskar på
öppna förskolorna. Återkoppling till de som önskar. Öppna förskolan har en gästbok som
besökarna kan skriva i. På sångstunder finns möjlighet till önskesånger.
Analys

I gästboken har besökare skrivit positiva kommentarer kring erfarenheter av öppna förskolan.
På hemsidan finns möjlighet att maila eller ringa till pedagoger i verksamheten eller till
enhetschef. Öppna förskolorna har en facebook-sida där det också finns möjlighet att lämna
synpunkter.
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Uppföljning av ekonomi
Uppföljning av driftbudget
Investeringar
Medel för lokaländamål
Övrigt

Kvalitetsarbete
Övrigt
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