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Verksamhetsberättelse 2010 Marieberg och
Lilla Essingen
Sammanfattande analys
Enheten har bestått av tre förskolor med totalt nio avdelningar under hela året.
Enhetens administration av trefamiljsystem har avslutats helt då efterfrågan
upphört. Som mest fanns två system varav ett öppnade och stängde under årets
första hälft.
Alla förskolorna i enheten har haft en väl fungerande verksamhet med
enhetsövergripande arbete runt skolförberedande verksamhet, värdegrundsarbete,
matematik, språkutveckling och pedagogisk dokumentation. Samarbetet med
närliggande skolenhet har varit mycket bra. Samarbete runt sommaröppen förskola
har också funnits med närliggande förskoleenhet. Många barn gick till
förskoleklass och ett stort antal nya barn inskolades i augusti och september. Vi
har haft relativt många barn i inskolningsgrupperna för att minimera antalet
inskolningar för att på så sätt få större stabilitet och trygghet i barngrupperna.
Kösystemet inbjuder familjer att byta ut en förskoleplats under hela året.
Öppettiderna har utökats då behoven visar att tillsyn behövts tidigare på morgnar
och senare på dagen. Deltidsbarn gäller nästan enbart föräldralediga. De har haft
relativt stor närvaro under mellan- och klämdagar vilket ibland medfört
vikariekostnader för enheten.
Arbetet med den pedagogiska miljön, pedagogisk dokumentation och reflektion
över uppdraget har varit ett pågående och viktigt arbete.
För att uppnå goda resultat har vi också arbetat en hel del med arbetsmiljöfrågor
och samsyn inför uppdraget.
Redan i början av året har organisationen med särskilt ansvar för förskollärarna
förtydligats inom enheten med tanke på den nya reviderade läroplanen som börjar
gälla 1 juli 2011. I den framgår tydligt hur ansvarsfördelningen mellan
förskollärare och arbetslag ska vara.
Vi har klarat ekonomin då vi varit noggranna och följt upp regelbundet. Det beror
också på att kostnader för Volvo IT halverats då de inte levererade fullständigt itstöd första halvåret.
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad
NÄMNDMÅL:

Alla parker och grönområden är välskötta och attraktiva för
invånare och besökare.
Nämndens aktiviteter
Utvärdering av variabler och omklassning av
data i databasen PARK.

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-12-31

Avvikelse
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

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

2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och
utveckling i en trygg miljö
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel nöjda föräldrar i
förskoleundersökningen
avseende trygg och säker
miljö

79 %

85 %

öka

2010

Andel nöjda föräldrar i
förskoleundersökningen
avseende utveckling och
lärande

74 %

85 %

öka

2010

3

3,1

2010

Resultatet av enheternas
självvärdering avseende
utveckling och lärande
inom förskola

NÄMNDMÅL:

Barn uttrycker sina tankar och åsikter och påverkar därigenom sin
situation och förskolans verksamhet (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Barnen får uttrycka sina tankar och åsikter och påverkar
därigenom sin situation och förskolans verksamhet.
Uppfylls helt

Vi har arbetat mycket med att se över hur och när barnen har inflytande över
sin verksamhet på förskolan. Det är och kommer att vara ett
utvecklingsområde då det hänger ihop med arbetssätt, pedagogisk
utveckling och utvecklandet av förskolornas inne- och utemiljöer. Först och
främst har vi sett till att barnen får utrymme för egna beslut utifrån sina
olika mognadsnivåer. Vi har inte varit så snabba med att bestämma och
planera vad vi trott varit bäst för dem, utan har istället ännu mera tagit reda
på vad de själva önskat. Barnen har som tidigare deltagit i planeringen av
sin verksamhet genom att föreslå egna önskemål och idéer om innehållet i
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verksamheten. Det har skett i samlingar, i barnintervjuer och
utvecklingssamtal eller i den dagliga samvaron. Vi har haft omröstningar om
olika önskemål och förslag på vad de vill ha för tema- och projketarbeten,
vart de vill göra utflykter, vilken park de vill gå till, vilket material de vill ha
och vilken mat de önskar sig under önskevecka. Allt i demokratisk anda.
Barnen har också kunnat bestämma om de önskat vara ute eller inne samt
vilken typ av lek de önskat, ex. vattenlek- experiment, bygglek, pusslande,
tecknande, docklek, rörelselek, bokläsning eller med eget skapande i
verkstad. Materialet har varit lättillgängligt, överblickbart och välordnat. Vi
vuxna har varit tydliga med att visa att allas synpunkter är viktiga.
NÄMNDMÅL:

Förskolan har god kommunikation med föräldrarna och är lyhörd
för deras önskemål (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Vi ska skapa ett klimat där föräldrar blir delaktiga i förskolans
uppdrag och där vi är lyhörda för deras önskemål och behov.
Uppfylls helt

Vi tycker att det en självklar viktig del av vårt arbete att på bästa sätt
samarbeta med våra föräldrar. Vi har arbetat mycket aktivt med att ha en god
föräldrasamverkan och lyckats bra i det stora hela. Genom att ha förtydligat
vad vi har för styrdokument, riktlinjer, vilket pedagogiskt innehåll vi
planerar för och framförallt syftet med det vi gör har ökat förståelsen för
föräldrarna. Med detta blir det också naturligt att vi tydliggjort i vilka delar
föräldrar kan ha inflytande. Vi har också mött upp på ett känslomässigt plan
där det handlat om förtroende. Barnen är unga och behöver pedagogernas
hjälp att informera sina föräldrar om detaljerna de varit med om under
dagen.
Vi har varit tillmötesgående då föräldrar önskat komma på visning, sedan i
föräldraaktiv inskolning där föräldrarna själva deltagit under hela dagarna.
Inskolningarna har pedagogerna påbörjat med ett särskilt informationsmöte
för sina nya föräldrar. Under sista delen av inskolningen har cheferna haft
ett möte med de nya föräldrarna där man informerat och svarat på frågor.
Andra forum för samverkan har varit i den dagliga kontakten, genom
månadsbrev, utvecklingssamtal, föräldramöten, förskoleråd,
traditionsfirande och vernissage. I förskoleråden representerar några
föräldrarepresentanter på varje förskola medans övriga aktiviteter gäller alla.
Vi har också delat egna mätbara föräldraenkäter en tid efter inskolning samt
då man slutat på förskolan förutom stadens egna enkät som delades under
våren. Vi har också bjudit in till enskilda samtal vid situationer där föräldrar
varit särskilt oroliga eller haft frågor. Vi har lagt stor vikt vid de familjer
som har barn med särskilda behov och resurstimmar, med återkommande
samtal där en gemensam handlingsplan har upprättats.
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På en av förskolorna har vi utvecklat utemiljön tillsammans med föräldrar
som deltagit med eget arbete under kvällar och helger. Vi ser det som något
mycket positivt att samarbeta med föräldrar.
NÄMNDMÅL:

Förskolan är rolig, trygg och stimulerande och bidrar till
jämställdhet, respekt och likabehandling (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Vi ska erbjuda en miljö där barnen kan utvecklas till självständiga,
nyfikna och medkännande individer med god självkänsla.
Uppfylls helt

Vår verksamhet har utgått från det enskilda barnets behov såväl som
gruppens. Vi har aktivt arbetat för att inkludera barn med särskilda
rättigheter på ett naturligt sätt i grupperna. Vi har som vuxna själva arbetar
med värdegrundsfrågor. I början av året hade hela enheten en dag
tillsammans runt värdegrund, medmänsklighet och eget ansvar för sitt
förhållningssätt med värdegrundskonsult Dick Marklund och prästen
Lisbeth Carlborg. Vi har gemensamt arbetat fram en värdegrund i hela
enheten som vi sedan arbetat vidare med på varje förskola. Vi har bland
annat dramatiserat oss fram till värdegrundsbegrepp med en medarbetare
som är dramapedagog. Vi har också reviderat vår likabehandlingsplan på
varje förskola under året.
Barnen har fått pröva sig fram och lösa problem själva, tränat samspel och
självständighet i sitt eget tänkande. Barnen har uppmuntrats att ta för sig. Vi
har visat att vi tror på dem. Vi har följt upp barnens eget lärande genom
arbete i projekt, som utgått från barnens intressen och frågeställningar. I
projekten har fokus varit att se barnens egna strategier och hur de löst
problem och kunnat samarbeta. Vi har medvetet arbetat med ett neutralt
arbetssätt utifrån ett genusperspektiv. Barnen har fått vara precis som de är
utan krav utifrån sitt kön. Verksamheten har innehållit organiserade lekar,
rollekar, dramaövningar, musik, rytmik, bokstäver, rim o ramsor, sago faktaböcker, sagoskapande, handdockor, mångkulturellt, bygg- o
konstruktion, modellering och annat skapande, matematik, vattenlek,
miljöarbete, bilder o film och vistelse i skog och mark varje vecka. Det
årslånga projektet om småfolket i Fantasilandet har avslutats med vernissage
för föräldrarna på förskolan Vita Villan.
NÄMNDMÅL:

Förskoletiden är en tid av lustfyllt lärande där språk och matematik
är prioriterade områden (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar sina språkliga och
kommunikativa förmågor.
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Uppfylls helt

Kommunikation och dialog använts ständigt i den dagliga kontakten med
barnen. Det har skett genom rimmande, sjungande, dansande och lekande
och samvaron mellan de vuxna och barnen och barnen emellan har gett stora
möjligheter till språklig utveckling. Barnen har getts stora möjligheter att
använda språket. Det har varit olika uttryckssätt där både det talade språket,
kroppsspråket och matematiska lekar har varit viktiga. För att främja de
språkliga och matematiska kunskaperna tar vi alla tillfällen att prata och föra
dialog med barnen. Språket har fått stort utrymme i samlingar, dans, drama,
bild, bokläsning, sagopåsar, kasperdockor, rimkort, flanosagor, berättande,
rim och ramsor, fingerdockor och i skapande aktiviteter. Barnen har själva
författat och skapat historier/ sagor och återberättat runt böcker vi läst. Alla
pedagoger har utbildats i språkutveckling med Veli Toumela, språkforskare,
som höjt medvetenheten för hur och hur mycket vi samtalar med barnen. Vi
har nyanserat och breddat språket genom att använda olika ord för att
benämna. Vi är medvetna om att vi är barnens förebilder och har talat ett
vårdat språk och benämnt saker vid dess rätta namn. Vi har delat
barngrupperna så att ett mindre antal barn har haft samtal och aktiviteter
tillsammans med en pedagog. Vi har skrivit ner ord och satt upp bilder för
att förtydliga platser och material på förskolan. Pedagogerna har också haft
fortbildning med hjälp av talpedagog från stadsdelen. Varje förskola har
också en språkansvarig som gått fortbildning med särskild språkpedagog
och som också deltagit i språknätverket i stadsdelen.
NÄMNDMÅL:

Övergången till förskoleklass är väl förberedd (barn och ungdom)
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Fortsätter implementera Stockholms stads
förskoleplan – en förskola i världsklass

2010-01-01

2012-12-31

Förskolan arbetar aktivt och medvetet i
vardagliga situationer med att stödja och
stimulera barns språk

2009-01-01

2010-12-31

Förskolan tydliggör var föräldrar kan hitta
information samt hur och vad föräldrar kan
påverka i förskolan

2009-01-01

2010-12-31

Stadsdelsnämndens förskolor undersöker
under året möjligheten till certifiering med
Grön Flagg

2009-01-01

2010-12-01

Avvikelse
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ÅTAGANDE:

Övergången till förskoleklass ska vara väl förberedd för barnen
och deras föräldrar.
Uppfylls helt

Förskolorna har arbetat med självständighet och självkänsla under barnens
alla år på förskolan. Under det sista året har förskolorna i enheten haft
gemensam skolförberedelse genom regelbundna träffar. De har gjort
utflykter till Skansen, Naturhistoriska- och Tekniska museet, Tom Tits, till
olika lekparker och skogsutflykter. En av förskolorna har deltagit i simskola
under vårterminen. Alla barn har förberetts genom att få ta eget ansvar och
få utmaningar av nya situationer. Vi har gett dem tid att lära sig ta ansvar för
kläder, väskor, material men främst har de fått tid och stöd att lära sig att
samspela med andra. Vi har också gett barnen möjligheter till att utforska
och utveckla förmågor i matematik och språk genom att medvetet arbeta
med de områdena. Detta för att barnen ska vara väl rustade inför fortsatt
skolgång.
Skolornas och förskolornas rektorer har träffats och förberett möten för
skolans- och förskolans pedagoger. Tre skolbesök med överlämnandesamtal
för föräldrar har också genomförts. I slutet av vårterminen hade alla
förskolor på Kungsholmen en förskolekör tillsammans i
Rålambshovsparken tillsammans med förskoleklasserna. Vi har också
samarbetat genom fortbildningsträffar i matematik under ledning av en
matematiklärare i närliggande skolenhet.
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

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

3.1 Budgeten ska vara i balans
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Nämndens aktiviteter
Varje chef lämnar månadsvis ekonomisk
årsprognos till närmaste chef med förslag på
åtgärder om prognosen visar på negativ
avvikelse

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-12-31

Avvikelse

ÅTAGANDE:

Alla skall känna till de ekonomiska förutsättningarna för att
känna ansvar och delaktighet
Uppfylls helt

Vi har regelbundet tagit upp förskolornas ekonomiska förutsättningar
arbetsplatsträffar och på samverkansmöten. Alla pedagoger känner väl till
förskolans mätdatum för inskrivna barn. Vid genomgångar har det tagits upp
att vi måste vara restriktiva med vikarier och inköp. Vi har delegerat ut en
viss summa pengar per avdelning för att avdelningarna själva kan ta ansvar
för inköp av lekmaterial och förbrukningsmaterial. Varje förskola har en
ansvarig innehavare av förskottskassa för mindre inköp.Transparens i
förskolornas interna budget har gett oss givande diskussioner där
medarbetare har möjlighet att påverka och föreslå poster som kan ha mindre
förbrukning och därmed kostnad.
Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget
Intäkter

Budget
Utfall
Avvikelse
15 500 000 15 701 000
201 000

Lön
Övriga kostnader

13 750 000 13 468 000
2 225 000 2 143 000

282 000
82 000

S:a kostnader

15 975 000 15 611 000

364 000

Årets resultat
Fond vid årets början
Fond vid årets slut
Förändring fond

-475 000
-

90 000

565 000

1 190 0001 280 00090 000
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Enheten fick ett överskott med 90 tkr trots att alla förskolor i enheten haft
storstäd under sommarveckorna och relativt höga vikariekostnader. Några
nyanställda som började på höstterminen är under 26 år och genererar lägre
kostnad för personalförsäkring, 23% mot 43,4% vilket också sänkte
personalkostnaderna till en del. Budgeterade ITkostnader för helåret föll också
bort då Volvo IT inte lyckades hantera den stora omläggningen förrens till
hösten
Synpunkter och klagomål
Vi har fått synpunkter på:
Förskolans handlingsplan för utåtagerande barn och brist på handlingskraft hos oss
på förskolan. Bemötande och organisation vid inskolning. Information och
uppföljning till berörda föräldrar då deras barn glömts kvar på gården samt en
handlingsplan för säkerställande av utevistelse. Rädsla för att pedagoger inte haft
kontroll på en barngrupp under deras lek i skog och mark.
Att snö och is från tak har förhindrat utevistelse under flera dagar och varit
riskabelt då man varit ute Dålig gårdsskötsel. Trängsel i barnvagnsförråd. Att
barngruppen inte lämnade gården mera. Att ett barn inte hade någon att leka med
på förskolan.
Alla synpunkter har bemötts snabbt och samtal med berörd förälder, pedagog och
ledning har skett. Återkoppling har givits efter en tid. I möte med husvärd, då det
gällt snöröjning och gårdsskötsel har även föräldrarepresentant deltagit.
Överhuvudtaget ser vi kontakten och dialogen med föräldrar som en mycket viktig
del av vårt arbete. Det handlar om att förtydliga, förklara och informera om vår
verksamhet, våra mål och syften för ökad förståelse och inblick. Vi har haft fyra
öppna och informativa förskoleråd på varje förskola under året. För information
runt det egna barnet har vi haft föräldramöten och utvecklingssamtal. Framförallt
har den dagliga kontakten varit viktig för den enskilda familjen och vi från
förskolans sida har bemödat oss om att verkligen se till att varje förälder får en
glimt från barnets dag på förskolan. Även månadsbrev och dagbok för varje dag
har varit delar av föräldrainformation till föräldrarna.

Övrigt
Verksamhetsutveckling
Enhetens pedagoger kommer att fördjupa sig i läroplanens olika områden arbete
med och fortbildning i matematik i förskolan, språkutveckling, naturvetenskap och
teknik och pedagogisk dokumentation. Alla pedagoger kommer att ha en
gemensam inspirationsdag runt läroplan och prioriterade områden i läroplanen.
Projektet med matematik, som vi haft med skolan, kommer att fortsätta och vi
kommer också ska ha fortbildning om matematik i förskolan för samtliga
medarbetare i enheten till hösten.
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De språkansvariga på respektive förskola kommer att fortsätta sitt nätverksarbete
och kommer att behöva en större tid på arbetsplatsträffar så att det kan bli
förankrat hos alla. Likadant gäller för de pedagoger som ingår i det pedagogiska
nätverket på Kungsholmen där man diskuterar pedagogisk dokumentation.
Organisationen i enheten kommer att förtydligas med en kvalitets- och
utvecklingsgrupp som kommer att bestå av en ansvarig pedagog från var och en av
de fyra förskolorna, som tillsammans med ledningen ska driva gemensamma
utvecklingsfrågor. På varje förskola finns sedan en avdelningsansvarig
förskollärare som i en ledningsgrupp på förskolan säkerställer hur läroplanen följs
och att planering och utvärdering av det pedagogiska året utvecklas. I
ledningsgrupperna deltar alltid ledningen. Vi kommer också att samarbeta inom
enheten i olika grupper av pedagoger som var och en fördjupar sig i de olika
läroplansmålen.
Enheten planerar också att utöka den pedagogiska ledningen med en pedagogista
för att handledning ska finnas för pedagogerna i deras roll.
Till hösten kommer enheten att börja arbetet med resultatbaserad styrning som är
en modell för uppföljning och kvalitetsarbete.
För övrigt kommer enheten att arbeta vidare, utveckla och fördjupa kunskap och
medvetenhet om uppdraget och betydligt mera tid läggs nu på pedagogiska frågor
under de gemensam arbetsplatsträffarna. Uppdraget med den nya läroplanen ser vi
som något positivt och utmanande, det som är vårt stora utvecklingsarbete under
2011.
En likvärdig kvalité och måluppfyllelse ska finnas på alla förskolorna i enheten
därför behövs mera nätverk mellan förskolorna.
Personal
Kompetenssatsningar
•

•
•
•
•

Alla medarbetare har deltagit i en språkföreläsning med språkforskare Veli
Toumela. Den språkansvarige på respektive förskola har ingått i
språknätverk med inriktning språk och modersmål. Stadsdelens talpedagog
har deltagit på arbetsplatsträff och pratat om Bornholmsmodellen för
förskolebarn. På varje förskola har vi kompletterat litteraturen runt
språkutveckling med "Flerspråkighet i förskolan" och " Språklust".
Alla medarbetare har deltagit i en brandutbildning med teoretisk och
praktisk del.
Nyanställda har gått på förstahjälpenkurs.
Enhetens kockar har deltagit i stadsdelens nätverk för kökspersonal.
En pedagog från respektive förskola har deltagit i det pedagogiska
nätverket på Kungsholmen där man lagt tonvikten på pedagogisk
dokumentation.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

"Matematik i förskolan"- femårspedagogerna har gått på fortbildning i
matematik i samarbete med förskoleklassernas pedagoger i närliggande
skolområde.
"Adopterade barn i förskolan" med Lotta Rajalin från Spira på Södermalm
"Förskolans utemiljö" med Jan Andersson
"Introduktionskväll i pedagogisk dokumentation" genom Reggioinstitutet
"Inskolning, miljö, pedagogisk dokumentation och ett- och tvååringar"
genom Reggioinstitutet
Värdegrundsarbete för alla medarbetare med Dick Marklund
Handledarutbildning för studenter på verksamhetsförlagd
undervisning(VFU)
Barnskötarutbildning genom Lärgården parallellt med arbetet på förskolan
"Hur funkar det" Naturvetenskap & teknik, Lärarfortbildningar

Värdegrundsarbete
Alla medarbetare har arbetat fram en värdegrund under ledning av Dick Marklund
, konsult hos Aprinova. Därefter har varje enskild medarbetare också skrivit sin
egen värdegrund. De olika orden som togs fram under den första dagen har sedan
bearbetats på respektive förskola genom att grupperna med hjälp av en
dramapedagog valt ut ett mindre antal nyckelord från den stora gemensamma
värdegrunden.
Dessa ord ska genomsyra verksamheten på förskolorna, plockas in i den dagliga
verksamheten samt vara något man påminner varandra om.
Sjukfrånvaro
Enheten har haft 5,62% frånvaro, stadsdelens mål var 7.0%. Vi har haft två
långtidssjukskrivna under året, en på heltid en annan på halvtid.
Samtal med rehabiliteringsansvarig på stadsdelen, fack, försäkringskassa,
företagshälsovård har skett, även i några andra ärenden.
Ledningen har alltid kontakt med den sjukskrivne under den tredje dagen.
Friskvårdsarbete och en god arbetsmiljö är delar vi fortsätter att arbeta med för att
minska sjukfrånvaron. Förskolans miljö är mycket utsatt för infektioner då man
arbetar mycket nära barnen och många är små, med många infektioner.
Samverkan
Vi har samverkat med Familj och Individ på Kungsholmen, Polis, Norrtulls
habilitering, BUP, stadsdelelens resurs- och talpedagog samt förskolepsykolog,
Utbildningsförvaltningen främst med närliggande skolenhet Klastorp- EssingeKullskolan, Fria teatern (teaterprojekt för de blivande förskoleklassbarnen), Maria
Wells med förskolekören tillsammans med enskilda förskolor och
förskoleklasserna, Tittuteatern (som spelat på förskolorna) och med
barnavdelningen på biblioteket på S:t Eriksgatan.

Verksamhetsberättelse Enhet
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Kvalitétsredovisning
Vi har använt oss av följande dokument för att systematisera kvalitetsarbetet i
enheten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

brukarenkät
medarbetarenkät
enkät till föräldrar när man slutar på förskolan
enkät till föräldrar en tid efter inskolning
självskattning inför förskoleinspektion, självvärdering avseende utveckling
och lärande inom förskolan
inkomna synpunkter och klagomål
läroplansmålen
revidering av likabehandlingsplan
medarbetarsamtal
utvecklingssamtal mellan föräldrar och pedagoger

Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

KUNGSHOLMEN
MARIEBERG OCH LILLA ESSINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.1-633-2010
SID 1 (19)
2010-11-01

Kvalitetsredovisning
Övergripande bild av verksamheten
Mariebergs förskoleenhet består av tre förskolor med totalt nio avdelningar. Två
av dem är belägna på Lilla Essingen och en i Marieberg. Verksamheten på dessa
förskolor styrs av nationella och lokala styrdokument som Läroplanen för
förskolan (LpFö), Förskoleplanen för Stockholm, FN:s Barnkonvention,
Kommunalfullmäktiges inriktningsmål samt stadsdelens mål och åtaganden.
Likabehandlingsplan och Samverkansplan med skola och socialtjänst är andra
styrdokument vi använder.
I vår enhet är det barnens bästa som är fokus. Vi vuxna finns på förskolan för
barnens skull och det är vår skyldighet att ge barnen de absolut bästa
förutsättningarna för att deras förskoletid ska bli rolig, trygg och utvecklande.
Demokrati, goda värderingar och övertygelsen om människors lika värde leder
verksamheten framåt. De vuxne ansvarar för att miljön blir trygg och lärande, en
miljö där barnen ska hitta sina möjligheter att utvecklas på egna villkor.
Verksamheten bedrivs utifrån Reggioinspirerad filosofi där barnen ges tilltro till
sig själva och får utrymme för egen kreativitet.
För att möta nutidens barn och deras föräldrar har arbetslagen tillsammans
reflekterat över vad de olika teorierna från förr och nu innebär i vårt arbete och
vad vi behöver utveckla.
Varje förskola har sina avdelningsansvariga pedagoger som bildar ledningsgrupper
på respektive förskola. De planerar och reflekterar runt verksamhetsfrågor
tillsammans med de båda cheferna.
Vi har haft enhetsövergripande värdegrundsarbete som varje förskola arbetar
vidare med och följer upp på avdelningsplaneringar och arbetsplatsträffar, delvis
med hjälp av dramaövningar. Även FN:s barnkonvention, vår likabehandlingsplan
och skyldigheter mot utsatta barn har tagits upp under gemensam planeringsdag. .
Vi har lyft upp arbetsmiljöfrågor och använt oss av täta samverkansmöten för
sammanställning och planering av konsekvenser och behov som uppkommit.
Förutsättningarna förändras i arbetet och de vuxne behöver hitta strategier för det.
Medarbetarenkäten (2009) visade på en betydande ökning av Nöjd- MedarbetarIndex (NMI) än året dessförinnan och vi hoppas nu på ytterligare ökning med
höstens enkät. Vi har främst arbetat med att förbättra arbetsklimatet på förskolorna
så att större öppenhet ska råda, delaktighet och gemensamt ansvarstagande.
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Den sista september var vår sjukfrånvaro den lägsta inom de kommunala
verksamheterna på Kungsholmen, 6,36 %, vilket ger god kontinuitet och en
inspiration för det fortsatta hälso- och arbetsmiljöarbetet inom enheten.
Förskoleundersökningen från våren 2010 visar ett fortsatt bra resultat för enheten.
Svarsfrekvensen var 80 % mot 39 % i augusti 2009. Sannolikt är tidpunkterna för
undersökningen avgörande för svarsfrekvensen. Helhetsomdömet och om man kan
rekommendera sin förskola ligger jämnt med staden. Förbättringsarbete pågår runt
områden som Utveckling och Lärande, Dokumentation och uppföljning runt det
enskilda barnets utveckling och lärande och frågor som rör samarbete med
hemmet. Det gäller information om mål och arbetssätt och vad förskolan gör för
att stödja det enskilda barnets utveckling.

Förutsättningar
Faktauppgifter gällande barnantal, pedagogtäthet och annat modersmål
Antal barn
30/9-09

Andel barn Antal
med annat anställda
modersmål 31/8-10

Antal barn
30/3-10

Andel
Personal med
förskollärare annat
31/8-10
modersmål

Taffelberget

50

51

24%

9,4

42%

1

Luxviken

35

37

19%

6

16%

2

Vita Villan

71

73

18%

12,9

47%

2

156

161

20%

28,3

39%

5

Totalt

Förskoleenhetens tre förskolor leds av förskolerektor, biträdande förskolerektor
samt administrativ assistent tolv timmar i veckan. Förskolerektor och biträdande
har delvis olika ansvarsområden men ett nära samarbete med större delen av
verksamhetens frågor. Ledningen möter varje månad förskolornas ledningsgrupper
och samverkansgruppen för strategiska utvecklingsfrågor. Veckomöten genomförs
med biträdande förskolerektor och avdelningsrepresentanter som inte alltid sitter i
ledningsgruppen, representationen skiftar mellan pedagogerna för större
delaktighet. Förskolerektor har det yttersta ansvaret för enhetens förskolor. Det
innebär ett ansvar för att verksamheten arbetar mot uppdraget och de nationella
och lokala målen, för arbetsmiljö och personalfrågor samt att se till att budget i
balans. Dessutom ansvarar förskolerektor ytterst för att utveckla verksamheten och
se till att förutsättningar finns att genomföra uppdraget, som tillräcklig kompetens
och utrymme för planering och uppföljning. Ledningen ska även säkerställa
särskilda rättigheter för barns individuella behov.
Enheten har inte förändrat volym under det senaste året men verksamheterna med
barnomsorg på obekväm arbetstid och trefamiljsystem, som tidigare handlagts av
förskolerektor, ligger vilande på grund av bristande efterfrågan.
Idag är 39 personer anställda i enheten, 33 direkt i den pedagogiska verksamheten
(varav två är tjänstlediga för studier från höstterminen 2010), tre arbetar i köken
och tre i ledning och administration. Antalet inskrivna barn i enheten var 161 vid
mättillfällen i mars 2010, 163 i september 2010 och 156 i september 2009
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På förskolorna arbetar två yrkeskategorier med barnen, förskollärare/lärare mot de
yngre åldrarna och barnskötare. Förskolorna arbetar med åldersindelade grupper,
där de yngre barnen är färre i antal än i grupperna med de äldre barnen. Sedan
delas även dessa grupper in i mindre grupper så att pedagoger och barn har tid att
samtala och utforska tillsammans. Varje vecka åker de stora barnen på
heldagsutflykt till Judarnskogen i Bromma där de utvecklar sitt utforskande, sin
motorik och sitt samspel i utomhuslek. På förskolorna finns då ett färre antal barn
kvar som använder förskolornas ute- och innemiljö för egna aktiviteter.
I köken arbetar två kokerskor och en kock som tillagar mat från grunden och som
också ingår i Kungsholmens köksnätverk. Alla förskolorna har höga
procentvärden på den ekologiska andelen kost, särskilt på en av förskolorna, Vita
Villan, som har 46 %, högst på Kungsholmen.

Systematiskt kvalitetsarbete
Enheten har systematiserat utvärderingsarbetet på samma sätt som det
pedagogiska året tydliggör när man gör vad under ett år. På så sätt känner alla
medarbetare väl till tidpunkterna. Läroplansmål, Kommunalfullmäktiges och
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings mål och åtaganden ligger som grund.
Följande dokument och dess resultat används i enhetens kvalitetsarbete:

















medarbetarenkät
kompetens- och fortbildningsplaner
medarbetarnas självvärderingsmaterial
utvärderingsmaterial från Utbildningsförvaltningen- självskattning
utvärderingsmaterial och självvärdering avseende utveckling och lärande
inom förskolan
utvärderingar av läroplansmål
utvärdering av åtaganden/ kvalitetsgarantier
sammanställning av klagomål
sammanställning olycksfall o tillbud
kartläggning likabehandlingsplan
brukarenkät
enkäter till familjer som slutar i enheten
enkät till de som nyligen inskolats
utvecklingssamtal med föräldrar
barnintervjuer
barnobservationer

Förskolorna har samma modell av utvärdering samlad i en pärm för tydlighet och
samstämmighet. Här finns också alla övergripande styrdokument.
En morgon varje vecka frigörs pedagoger för planering- och reflektionsmöten.
Man planerar och utvärderar utifrån läroplansmål och gemensam värdegrund.
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På varje förskoleavdelning skrivs en arbetsplan som även delas till föräldrar.
Arbetslagen utvärderar varje halvår då man även gör självskattning och annan
övergripande utvärdering.
Mål och åtaganden för varje kalenderår formuleras först av ledningen för att sedan
lämnas ut till förskolornas arbetsgrupper. Diskussion och synpunkter föregår det
slutgiltiga dokumentet. Därefter tas det upp i samverkan med förskolornas fackliga
företrädare. Kriterier till åtaganden har arbetats fram i tvärgrupper över
förskolorna i början av året.
Kompetensutveckling för alla medarbetare är avgörande för kvalité i
verksamheten. Kompetensutvecklingsplaner skrivs vid medarbetarsamtalen som
alla har en gång om året.
Vi har föräldraaktiva inskolningar med föräldrar som deltar under hela
inskolningen varpå det finns stora möjligheter för samtal och frågor. På så sätt får
föräldrarna god insyn i förskolan och dess verksamhet. De har sedan möjlighet att
ha synpunkter på inskolningen i en enkät en tid efter inskolning. Även
uppföljningssamtal erbjuds alla en tid efter inskolningen.
Förskoleråden är representerade av föräldrar och pedagoger från förskolans alla
avdelningar som möts två gånger per termin tillsammans med förskolerektor och
biträdande förskolerektor. Här diskuteras verksamheten, aktuella nyheter och
förändringar inom förskolan samt budget. Föräldrarepresentanterna har egen punkt
där frågor från hela föräldragruppen har utrymme. Här får föräldrar information
från både avdelning och ledning. Även skriftlig information delas genom
månadsbrev eller daglig dagbok. Varje avdelning har också föräldramöten varje
termin elle varje höst. På en av förskolorna inbjuds föräldrarna till gemensamt
möte under hösten för att sedan ha enskilda utvecklingssamtal under våren.
Särskilda uppföljningssamtal med föräldrar sker dock alltid en tid efter inskolning
både höst och vår.
Föräldrarna är mycket aktiva och intresserade av verksamheten och vill själva
medverka till förbättringar i miljön både ute och inne. På en av förskolorna har
föräldrarepresentanter målat och snickrat under flera kvällar och helger vilket
förskolan välkomnat.
Ett snabbt agerande vid klagomål och synpunkter från föräldrarna säkerställer
kvalitén och kan bli utvecklande för förskolan. Vi möter snabbt upp och gör oss
tillgängliga via möten, mail eller telefon.
Genom att prata mycket med barnen har vi, förutom observationer och
barnintervjuer, skaffat oss viktig information om hur barnen uppfattar sin
verksamhet och vad de tycker om sin förskola.
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Åtgärder för utveckling från föregående
kvalitetsredovisning
I stort finns behov att fortsätta utveckla de tidigare målen i enheten. Vi behöver
större samstämmighet i det pedagogiska uppdraget mellan förskolor och
pedagoger. Reflektionsgrupper kommer att behöva bildas, se till att värdegrunden
efterlevs i vardagen och att den pedagogiska dokumentationen utvecklas. För att
höja den gemensamma kompetensen inom enheten behövs både samlade
kompetenssatsningar för arbetsgrupper, för enskilda medarbetare och för samtliga
som arbetar inom enheten. Kompetenser som finns inom enheten behöver få ett
ökat utrymme och tas tillvara.
Ingen extern handledare har anställts utan ledningen har medverkat i något större
utsträckning på avdelningarnas planerings- och reflektionsmöten. Den
pedagogiska dokumentationen har utvecklats till en viss del. Arbetet med
dokumentationen behöver ökad pedagogisk kunskap men också datakunskap.
Datakunskapen har utvecklats en del då uppkopplingar går snabbare och att man
lärt av varandra.
Enkätmaterial till familjer som slutar inom enheten har givit oss ett viktigt
material till kvalitetsarbetet.
Värdegrundsarbetet har fått större utrymme så tillvida att vi samlat hela enhetens
pedagoger till planeringsdag. Det resulterade i att vi kom fram till en hel del
begrepp vi lägger in i värdegrund. Den har sedan bearbetats på respektive förskola
där man enats om ett färre antal begreppsord. Varje medarbetare har även skrivit
sin egen värdegrund. Den ska kontinuerligt lyftas in i vardagen på avdelnings- och
individnivå för att genomsyra det pedagogiska arbetet och arbetsklimatet.
Vad gäller språkutveckling och modersmålsstöd har ledningen och förskolornas
språkansvariga erbjudits fortbildningsdagar. Därefter tas olika frågeställningar upp
på våra arbetsplatsträffar.

Mål/Åtaganden
Normer och värden
Utvärdering av likabehandlingsplan/plan kränkande behandling
Likabehandlingsplanen för enheten innehåller en gemensam del och en del där
varje förskola kartlagt sina risker. Planen ligger till grund för arbetet med att
främja likabehandling och motverka alla former av trakasserier eller utanförskap. I
början av varje år reviderar vi planen och gör nya kartläggningar på respektive
förskola där inne- och utemiljöerna, verksamheten och värdegrunden diskuteras.
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NÄMNDMÅL:

Förskolan är rolig, trygg och stimulerande och bidrar till jämställdhet,
respekt och likabehandling
ÅTAGANDE:

Vi ska erbjuda en miljö där barnen kan utvecklas till självständiga,
nyfikna och medkännande individer med god självkänsla.
Arbetssätt
Vår verksamhet utgår från det enskilda barnet såväl som gruppen. Varje barn möts
av nyfikenhet och lyhördhet från oss vuxna så att vi lär känna barnet och dess
personlighet och behov.
Vi arbetar aktivt för att inkludera barn med särskilda rättigheter.
Vi arbetar själva kontinuerligt med värdegrundsfrågor och ser olikhet som en
tillgång.
Vi är engagerade och professionella vuxna som inger trygghet och är förebilder.
Likabehandlingsplanen garanterar att förskolans miljö är fri från fördomar och
kränkningar. Förskolan är en social och kulturell mötesplats där vi lär av varandra.
Vi ser oss själva som medforskande i barnens läroprocesser och utforskande. Vi
vägleder och utmanar. Barnen får pröva sig fram och lösa problem själva, träna
samspel och bli självständiga i sitt tänkande. De ska känna sig säkra och kunna
hålla sig fast vid sin egen åsikt eller önskan.
Barnen uppmuntras att ta för sig utan att det sker på någon annans bekostnad. Vi
visar att vi tror på dem.
Vi följer upp barnens eget lärande genom att arbeta i projekt, som utgår från
barnens intressen och frågeställningar. I projekten är fokus barnens egna strategier
och hur de löser problem och samarbetar.
Vår miljö är neutral och vi arbetar medvetet utifrån ett genusperspektiv. Barnen får
vara precis som de är utan krav utifrån sitt kön.
Vi medverkar till att rusta barnen för framtiden och erbjuder dem olika uttryckssätt
för att utvecklas. Det är organiserade lekar, rollekar, dramaövningar, musik,
rytmik, bokstäver, rim o ramsor, sago - faktaböcker, sagoskapande, handdockor,
mångkulturellt, bygg- o konstruktion, modellering och annat skapande, matematik,
vattenlek, miljöarbete, bilder o film och vistelse i skog och mark.
Lekmaterialet är lättillgängligt, anpassat och spännande.
Vi gör "barnporträtt" på våra förskolor och diskuterar relationerna mellan barnen
och mellan barnen och pedagogerna.
Resursanvändning
Pedagogernas kompetens.
Förskolans miljö som "den tredje pedagogen".
Likabehandlingsplanen.
Förskolans läroplan, LpFö
Stockholms stads Förskoleplan
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Uppföljning
Vi följer upp barnens lärandeprocess genom dokumentation, barnintervjuer,
observationer och i samtal med barnen.
Vi samtalar också med och lyssnar in föräldrarnas synpunkter i daglig kontakt,
utvecklingssamtal, förskoleråd, föräldramöten och brukarenkät.
Vi följer upp våra mål och åtaganden på våra arbetsplatsträffar, planeringsdagar,
avdelningsmöten och utvärderingsmöten.
Vi ska utarbeta kriterier för åtagandet som kan följas upp. Hur mycket och på
vilket sätt tar barnet för sig av den pedagogiska miljön? Vågar barnet uttrycka sig
både verbalt och kroppsligt. I vilka situationer? Leker barnet i grupp?
Kan barnet skapa goda kamratrelationer? Vågar barnet pröva sig fram?
Utveckling
Vi kommer att lyfta fram FN:s barnkonvention, ett av våra styrdokument.
Likabehandlingsplanen ska vävas in i alla utvärderingar på både arbetsplatsträffar
och avdelningsmöten.
Vi behöver utveckla projektarbeten för att synliggöra barnens lärande.
Vi kan behöva filma olika situationer för att på så sätt se vilket ansiktsuttryck,
kroppsspråk, rädsla, glädje, säkerhet eller osäkerhet barnet har.
Resultat
Pedagogerna har arbetat framgångsrikt med att ge barnen ökad möjlighet till
inflytande över sin vardag på förskolan. Barnens önskemål har påverkat planering
och genomförande. Då barnen fått komma till tals och uttrycka sin uppfattning har
det inneburit att de samarbetat och löst sina konflikter bättre. Tilltro och
förhållningssätt från vuxna visar sig i större empati och acceptans mellan barnen.
Då alla barn är lika viktiga och har rätt till samma möjligheter till utveckling har vi
kontinuerligt skaffat oss kompetens genom olika fortbildningar eller handledning
från resurscentrum eller habilitering.
Förskolornas miljöer har utvecklats utifrån barnens ändrade behov och förslag.
Brukarenkäten visar att 93 % av föräldrarna var mycket nöjda med hur pojkar och
flickor ges lika möjligheter att utvecklas 6 % varken eller och 1 % instämmer inte
i påståendet.
89 % tyckte att deras barn kände sig tryggt på förskolan, 10 % varken eller och 1
% instämmer inte.
84 % tyckte att förskolan arbetar medvetet med att utveckla barnens sociala
förmåga medans 14 % svarade varken eller och 2 % instämde inte alls.
Bedömning och analys
Vi behöver arbeta vidare med genus- och mångfaldsfrågor och systematisera mera
för att kunna säkerställa och verkligen veta hur mycket tid varje barn får i
uppmärksamhet och tid av oss vuxna. Kartläggningen av likabehandlingsplanen
har fungerat bra då vi har fått en viss rutin på det arbetet.

SID 8 (19)

Vi kan också behöva diskutera frågeställningarna från USK:s
förskoleundersökning. Vi har planerat in fördjupning av frågeställningarna
tillsammans med representanter i förskoleråd. Föräldrar har kommenterat enkäten
och uttryckt att frågorna är för övergripande och efterlyser därför ytterligare enkät
med flera frågor under varje delområde. Förskolorna kommer istället för egen
enkät förtydliga och beskriva den pedagogiska verksamheten på föräldramöten
och förskoleråd.

Utveckling och Lärande
NÄMNDMÅL:

Förskoletiden är en tid av lustfyllt lärande där språk och matematik är
prioriterade områden
ÅTAGANDE:

Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar sina språkliga och
kommunikativa förmågor.
Arbetssätt
Barnen utmanas i logiskt tänkande genom att få utmaningar, öppna frågor och tid
att tänka.
Barnen tränas i att använda språk som ett verktyg i sitt skapande och förståelse för
omvärlden.
Barnen har möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt: det talade språket,
kroppsspråk, bildspråk och känslospråk.
Vi förstår att barnen har en vilja att bli förstådda. Barnen ges mycket tid för lek för
att få träna på att samspela och kommunicera med varandra.
Vi använder olika slags material för experimenterande, bygglek och matematiska
lekar. Barnen räknar och sorterar, jämför och klassificerar, mäter, väger, jämför,
lägger till och drar ifrån. Barnen ges möjlighet att tänka själva och komma fram
till egna lösningar.
Barnen har tillgång till en mattelåda som innehåller olika matematiska övningar.
För att främja de språkliga och matematiska kunskaperna tar vi alla tillfällen att
prata och föra dialog med barnen.
Språket får utrymme i samlingar, dans, drama, bild, bokläsning, sagopåsar,
kasperdockor, rimkort, flanosagor, berättande, rim och ramsor, fingerdockor eller i
skapande aktiviteter. Barnen får återberätta runt en bok vi läst.
Vi samtalar också mycket med barnen vid rutinsituationer som av- och
påklädning, blöjbyte, måltiderna, leksituationer, dukning, samlingar och utflykter.
I alla delar ingår språk och matematik.
Vi använder teckenkommunikation där så behövs.
Vi är medvetna om att vi är barnens förebilder och talar ett vårdat språk och
benämner saker vid dess rätta namn.
Vi delar barngrupperna så att ett mindre antal barn har aktiviteter med en vuxen.
Vi skriver ner ord och sätter upp bilder för att förtydliga platser och material på
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förskolan.
Pedagogerna läser av barnens behov och deras olika uttrycksformer för att möta
upp där barnen befinner sig utvecklingsmässigt.
De vuxna fortbildar sig med hjälp av talpedagog.
Resursanvändning
Pedagogerna som utmanar och inspirerar, som själva är intresserade av att
utveckla olika uttrycksformer för språk och matematik.
Pedagog med kunskap av teckenkommunikation lär ut till kollegorna.
Handledning av talpedagog från stadsdelens resurscentrum.
Uppföljning
Vi reflekterar och analyserar på avdelningsmöten varje vecka,på arbetsplatsträffar
varje månad, planeringsdagar fyra gånger per år och vid utvärderingstillfälle varje
halvår.
I utvecklingssamtalen varje år
I uppföljning av brukarenkäten varje år.
För att få syn på barnens språkliga och matematiska utveckling samtalar vi mycket
med barnen, gör barnintervjuer, dokumenterar och observerar leksituationer och
följer upp över tid. Vi går igenom barnens mappar med dem och med deras
föräldrar.
Vi ska observera och dokumentera, med film och bilder, specifika situationer i
verksamheten för att se hur barnen kommunicerar, gör sig förstådda och vilka
strategier de lägger upp för att nå sina mål. Exempelvis i en påklädningssituation:
Vilken hjälp behöver barnet? Hur hanterar barnet kläderna i tur o ordning? Hur
många strumpor och tröjor behövs?
I leksituationen krävs turtagning och socialt samspel. Vilken roll intar barnet? Kan
barnet vänta, lyssna in och samverka? Kan barnet ta för sig genom att
kommunicera på ett eller annat sätt? På vilket sätt kommunicerar barnet?
I matsituationen: Hur många är vi som ska äta? Vilken plats ska inte dukas när ett
särskilt barn är frånvarande?
Utveckling
Stöd i modersmål och kulturellt arbete kommer erbjudas på avdelningarna med
pedagog från egna förskolan.
På varje förskola utses en språkansvarig som får egen fortbildning av
språkutvecklare i staden samt ingå i ett närverk på Kungsholmen.
Utvecklingsarbetet kommer att utgå från boken "Flerspråkighet i förskolan" som
getts ut av Myndigheten för Skolutveckling.
All pedagoger på Kungsholmen kommer att fortbildas i språkutveckling genom en
föreläsning av språkforskare Veli Toumela.
Vi ska observera och dokumentera med film och bilder.
Vi behöver utveckla projektarbete för att synliggöra barnets eget lärande.
Förskolorna ska använda sig av boken "Språklust" som ger förslag på konkreta
språkövningar för förskolebarn utifrån Bornholmsmodellen.
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Resultat
Enhetens förskolor har arbetat med det vi planerat som utvecklingsfrågor.
Samtliga pedagoger har lyssnat till språkforskare Veli Toumela som föreläst om
språklig utveckling som krävs av Föreläsningen följdes av utbildningsdagar, en
halvdag för chefer och två heldagar för de språkansvariga på varje förskola. De
pedagogerna har sedan haft ansvaret att tillsammans med sina kollegor arbeta
vidare med språk och kommunikation.
Kommunikation är viktig för all språkutveckling precis som den är viktig för att
stärka den personliga utvecklingen. Vi har förutom dialogen låtit barnen få
uttrycka sig genom andra uttrycksformer som skapande verksamhet, dans, sång,
rim och ramsor och teater. Vi har delat barngrupperna så att samtalen mellan barnvuxen kunnat bli mera personliga.
Förskolorna har haft handledning från resurscentrums talpedagog.
Bedömning och analys
Det språkliga utvecklingsarbetet är i stort mycket bra på enheten men behöver
kommunicerats ut till våra föräldrar på ett mera medvetet sätt. På förskoleenkäten
har många svarat att de inte känner till vad vi gör för att stödja deras barn i deras
språkutveckling. 67 % instämmer helt och tycker att deras barn får stöd, 24 %
svarar varken eller och 9 % instämmer inte alls. Just detta område diskuteras
mycket på förskoleråd och vikten av att samtala och läsa mycket för barnen.

Barns inflytande
NÄMNDMÅL:

Barn uttrycker sina tankar och åsikter och påverkar därigenom sin
situation och förskolans verksamhet
ÅTAGANDE:

Barnen får uttrycka sina tankar och åsikter och påverkar därigenom
sin situation och förskolans verksamhet.
Arbetssätt
Förskolan förmedlar demokratiska värderingar där alla barn oavsett ålder ska få
uttrycka sina önskemål.
Barnen kommer med egna förslag och idéer till hur verksamheten planeras.
Pedagogerna lyssnar in och för resonemang enskilt, i smågrupper eller storgrupp.
Barnen har också enskilda samtal med en vuxen i barnintervjuer.
Barnen har stöd för frågor och funderingar i sin lek då pedagogerna är aktivt
närvarande i eller bredvid dem.
Barnen ser sitt eget lärande då det synliggörs genom dokumentation. Barnet ges
därmed möjlighet att reflektera och bli medvetet över sig själv, sina behov och
sina önskemål. Vi dokumenterar och videofilmar olika delar av verksamheten.
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Barnen erbjuds en omväxlande lekmiljö där de själva kan välja aktivitet.
Exempelvis med vattenlek- experiment, bygglek, pusslande, tecknande, docklek,
rörelselek, bokläsning eller med eget skapande i verkstad.
Materialet är lämpligt, lättillgängligt, överblickbart och välordnat.
Barnen påverkar vem de vill leka med, vem de vill hålla i handen under
promenaden, vilka maträtter de önskar sig, hur mycket de vill äta, vilka
utflyktsmål och parker de önskar besöka.
Barnen kommer också med egna önskemål om utformning av ute- och innemiljö,
olika leksaker eller lekredskap.
Vi vuxna visar tydligt att allas synpunkter är viktiga och är goda förebilder för ett
respektfullt och inlyssnande förhållningssätt.
Resursanvändning
Pedagogernas kompetens och lyhördhet.
Vi vuxna som är medforskande och inspiratörer för barnen.
Alla tänkbara utrymmen inne och ute på förskolan för barns lek.
Uppföljning
På arbetsplatsträffar, planeringsdagar, arbetslagsmöten och utvärderingsmöten.
I barnintervjuer, pedagogisk dokumentation, portfolio, projektarbeten,
observationer, utvecklingssamtal i föräldraenkäter och medarbetarsamtal.
Barnporträtt av varje avdelnings barngrupp.
Utveckling
Vi ska dokumentera med bilder på olika valmöjligheter.
Vi ska skriva upp hur ofta och hur många gånger barn får välja utifrån egna
önskemål samt hur stort talutrymme var och en får.
Vi behöver höja medvetenheten och kunskapen om den pedagogiska
dokumentation och portfolio så att vi får en likvärdig nivå i enheten.
Vi ska använda likabehandlingsplanen som ett levande dokument i våra samtal
inte bara vid utvärderingstillfällena.
Resultat
Pedagogerna har arbetat mycket med att utveckla barnens möjligheter till
inflytande men också med miljön på förskolorna så att barnen själva ska kunna
välja sina aktiviteter i större utsträckning. Projekt som barnen och pedagogerna
tillsammans arbetat med har utvecklats utifrån barnens intressen. Projekt har
pågått under lång tid och har inbegripit alla läroplansmål på ett naturligt sätt.
Vi har numera större öppenhet mellan avdelningar vilket innebär att förskolorna
har ett större helhetstänk. Det har inneburit att vi organiserat om och tänkt över
rummens användning än mera. Ett vi-tänk på förskolorna har givit barnen både
trygghet och stimulans.
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I förskoleundersökningen tycker 83 % av föräldrarna att förskolan stödjer deras
barn i att ta egna initiativ och eget ansvar. 14 % har svarat varken eller och 4 %
instämmer inte alls i påståendet.
Fortsättningsvis svarar 82 % att deras barns tankar och idéer tas tillvara, 9 %
svarade varken eller och 9 % svarade att de inte instämde.
Frågan runt dokumentationen visade att färre var helt instämmande. 65 %
instämde helt, 25 % svarade varken eller och 10 % instämde inte alls.
Bedömning och analys
Dokumentation runt varje barn och dess läroprocess är ett utvecklingsområde för
förskolorna i enheten. Att sammanställa och analysera barnens egna önskemål om
inflytande vid barnintervjuer kan vara ett exempel.
Pedagogerna behöver ha kompetens för att hjälpa barnen att få syn på sitt eget
lärande. Här kommer den planerade fortbildningen i pedagogisk dokumentation att
bli värdefull.
Informationen och förankring av verksamhetens mål, syfte och innehåll behöver
förtydligas för föräldrarna. Reflektionsgrupperna ska ge möjlighet för utveckling
och erfarenhetsutbyte.

Förskola och hem
NÄMNDMÅL:

Förskolan har god kommunikation med föräldrarna och är lyhörd för
deras önskemål
ÅTAGANDE:

Vi ska skapa ett klimat där föräldrar blir delaktiga i förskolans uppdrag
och där vi är lyhörda för deras önskemål och behov.
Arbetssätt
Vi ger våra föräldrar god insyn i vår verksamhet och ser dem som resurser i vårt
arbete med deras barn.
Vi skapar aktivt en relation med föräldrarna och bjuder in till delaktighet och
samverkan.
Vi är lyhörda för att frågor och behov kan skilja mellan familjer.
Vi har skapat olika former för dialog som muntlig/ skriftlig information,
föräldramöten, förskoleråd, utvecklingssamtal, samtal, utvärderingar, enkäter och
samkväm.
Vi kommunicerar ut den barnsyn vi arbetar efter, "det kompetenta barnet", så att
föräldrar förstår syftet med den pedagogiska verksamheten och hur vi kopplar det
till våra åtaganden.
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Vi arbetar med en föräldraaktiv inskolningsmodell där föräldrar medverkar under
hela inskolningsperioden, som oftast är några dagar.
Vi erbjuder alla minst ett enskilt utvecklingssamtal per år, flera om man önskar
och behov finns.
Vi inbjuder till föräldramöte minst en gång varje år, då det ges tillfälle att
diskutera tillsammans och pröva på olika delar av barnens aktiviteter.
Vi erbjuder föräldrar att representera i förskoleråd med förskoleledning och
pedagoger.
Vi ger information om förskolans mål, åtaganden, verksamhetsplaner,
avdelningsplaneringar och styrdokument för verksamheten.
Vi ger information om vart man kan vända sig för idéer, frågor och funderingar
runt verksamheten samt klagomål.
Vi bjuder in till olika former av samkväm som dropin, vernissage, gårdsfest, lucia
och pic-nic.
Vi erbjuder överflyttningssamtal vid överflyttningar mellan avdelningar,
uppföljningssamtal en tid efter inskolning och överlämningssamtal inför
skolstarten.
Avdelningarna skriver månadsbrev till föräldrarna för att ge information.
Resursanvändning
Pedagogernas kompetens runt innehållet i styrdokument och inlevelse- och
kommunikativa förmåga.
Uppföljning
Vi analyserar den årliga brukarenkäten och gör handlingsplaner för de områden
som behöver förbättras.
Vi samtalar om resultat och förväntningar med föräldrarna i utvecklingssamtal och
på förskoleråd och föräldramöten.
Vi diskuterar vad som ligger i förskolans ansvar gentemot föräldrar ur en
professionell aspekt.
Vi diskuterar utvecklingsmöjligheter och förbättrade former för kommunikation
med föräldrar.
Vi följer upp på arbetsplatsträffar och planeringsdagar, på avdelningsplaneringar
och i medarbetarsamtal.
Vi erbjuder två förskoleråd per termin, minst ett föräldramöte per år och minst ett
utvecklingssamtal per år, flera om behov finns.
Utveckling
Kommunikation och samarbete med föräldrar analyseras utifrån situationer i
vardagen och resultat i brukarenkät.
Förmågan att bemöta och kommunicera kommer att lyftas in som en egen
kvalitetsfråga på arbetsplatsträffar och i enskilda medarbetarsamtal.
Vi behöver utveckla informationen runt den pedagogiska
dokumentationen, förskolans pedagogiska verksamhet och vår barnsyn.
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Resultat
Enheten har kontinuerligt arbetat med åtagandet i olika mötesforum och
utvärderingstillfällen. Vi har då diskuterat hur vi kan förbättra information,
bemötande och forum för dialog med våra föräldrar. Det börjar redan innan
förskolestarten då vi varit tillmötesgående för frågor och önskemål om besök vid
mail- eller telefonkontakt. Informationsmöten innan inskolning,
föräldramedverkan under inskolning, uppföljningssamtal, månadsbrev och daglig
dialog har givit föräldrarna en god inblick i vår verksamhet från början. Våra
förskoleråd har varit viktiga som samverkansforum då representanterna inkommit
med synpunkter och frågor från övriga föräldrar och vi från förskolan har kunnat
nå ut med våra verksamhetsfrågor.
Genom resultat från förskoleundersökningen, enkäter då man slutat, enkäter efter
inskolning, genom förskoleråd och föräldramöten har vi skaffat oss kännedom om
hur föräldrar upplever sig delaktiga och vad de efterfrågar. Vi har också skapat en
hemsida där information finns att hämta.
I förskoleundersökningen svarade 78 % att de känner sig välkomna att ställa
frågor och framföra synpunkter på verksamheten och 71 % tyckte att förskolan
informerar dem om sina mål och arbetssätt.
Praktiskt samarbete med föräldrar runt inne- och utemiljön på enhetens förskolor
har varit positivt för barn, föräldrar och pedagoger.
Vi tycker att ett gott samarbete är mycket viktigt för barnens trygghet och
utveckling. Föräldrarna ska känna tillit till oss på förskolan och alltid känna sig
välkomna med synpunkter och idéer.
Bedömning och analys
Vår bedömning är att vi har en bra kommunikation med våra föräldrar inom
enheten och vi lägger ner ett stort engagemang i att etablera öppna dialoger så att
förtroende skapas. I arbetet runt respektive barn tycker vi att föräldrasamarbetet är
mycket viktigt och arbetar för att bygga upp förtroende mellan pedagoger och
föräldrar. För att ytterligare öka samverkan med föräldrarna kommer vi att
utveckla förskolråden med att gemensamt fördjupa diskussioner om läroplansmål,
åtaganden och resultat från förskoleundersökningen.
Förskoleundersökningen ger oss en fingervisning om att en del av föräldrarna inte
tycker att de har tillräcklig information om verksamheten och svarar därför"
varken eller". Vårt mål blir därför att arbeta för att alla föräldrar ska känna sig
nöjda.
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Samverkan
NÄMNDMÅL:

Övergången till förskoleklass är väl förberedd
Aktivitet

Startdatum Slutdatum

Fortsätter implementera Stockholms stads förskoleplan – en förskola i 2010-01-01
världsklass

2012-12-31

Förskolan arbetar aktivt och medvetet i vardagliga situationer med att 2009-01-01
stödja och stimulera barns språk

2010-12-31

Förskolan tydliggör var föräldrar kan hitta information samt hur och
vad föräldrar kan påverka i förskolan

2009-01-01

2010-12-31

Implementera ”Kultur i ögonhöjd” – för, med och av barn och unga, 2010-01-01
en strategisk plan för barn och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012

2012-12-31

Stadsdelsnämndens förskolor undersöker under året möjligheten till
certifiering med Grön Flagg

2010-12-01

2009-01-01

ÅTAGANDE:

Övergången till förskoleklass ska vara väl förberedd för barnen och
deras föräldrar.
Arbetssätt
Vi samarbetar med närliggande skolenhet. Rektorerna träffas under höstterminen
för att diskutera övergången.
Vi planerar gemensam fortbildning för pedagogerna i förskolan och
förskoleklassen.
Vi diskuterar intagningsförfarandet till förskoleklassen, övergången under
vårterminen och förväntningar på varandras verksamheter.
Skolans pedagoger beskriver vad de anser att våra barn behöver ha kunskap i
innan skolan.
Förskolans pedagoger arbetar aktivt med att stärka barnens tro på sig själva och
finns som stöd och vägledare.
Barnen får stort lekutrymme då det sociala samspelet är av stor betydelse. Barnen
tränas i att lyssna på varandra, vänta på sin tur och vara en god kamrat.
Vi har en femårsverksamhet under hela det sista året på varje förskola.
Alla blivande skolbarn på Kungsholmen har ett teaterprojekt tillsammans under
våren och uppträder tillsammans med förskoleklassernas barn i en i gemensam kör
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i Rålambshovsparken i början av juni.
Vi gör flera skolbesök under senare delen av vårterminen, då föräldrar inbjuds att
delta.
Vi bjuder in till överlämningssamtal med förskoleklassens pedagoger under senare
delen av våren.
Vi uppvaktar särskilt de barn som ska gå till förskoleklass på vårens gårdsfester,
de får kompendium av bilder och arbete de gjort under åren på förskolan.
Resursanvändning
Pedagogerna i både förskola och förskoleklass.
Berörda föräldrar.
Barnens material/ portfolie från förskolan
Läroplanen, LpFö
Stockholms stads Förskoleplan
Kungsholmens gemensamma plan för övergång förskola- skola
Likabehandlingsplan
Uppföljning
Under höstterminen då barnen gått en tid i förskoleklassen.
Utveckling
Gemensam fortbildning runt språk, matematik och lekens betydelse.
Säkerställa att barnen själva vet vad som förväntas av dom. Barnen ska kunna
prata om sina tankar runt skolstarten och känna till hur övergången går till.
Utvärdering av övergången med berörda familjer i avslutningsenkäten.
Resultat
En revidering av samverkansplanen för övergången mellan förskola skola har
gjorts på Kungsholmen under våren. Den är grundad utifrån förskolans läroplan
LpFö 98 och skolans läroplan Lpo 94. Vår enhet samarbetar mycket bra med
närliggande skolenhet med gemensamma pedagogträffar för fortbildning och
planering för ett antal besök på skolan under vårterminen. Även
överlämnandesamtal för föräldrarna har genomförts. Målsättningen är att stöjda
barnen och deras föräldrar till en smidig och trygg övergång till skolan och vi
anser att vi uppnått det målet inom enheten. Förskolorna i enheten har haft
regelbunden femårsverksamhet med träning av självständighet och socialt
samspel. Förskolorna inom enheten har även samarbetet i viss utsträckning.
Teaterprojektet med Fria Teatern tillsammans övriga förskoleenheter i
upptagningsområdet och den gemensamma förskolekören med förskoleklasserna
gav också barnen möjlighet att lära känna varandra inför skolstarten
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Bedömning och analys
Vi kommer att fortsätta arbetet utifrån den reviderade samverkansplanen mellan
skola och förskola för att tillsammans kunna ge barnen stöd i deras lärande och
utveckling. Rektorerna från förskolan och skolan möts regelbundet under året för
gemensam planering för övergången till skolan. Planering sker för samtliga barn
dock läggs särskild vikt vid de barn som har särskilda rättigheter eller behov.
Under hösten 2010 har vi haft fortbildning inom matematikområdet för fem- och
sexårspedagogerna. Den kommer att följas upp med en större föreläsning för
samtlig personal på enheten.

Övrig uppföljning










Självvärdering från Utbildningsförvaltningen
Förskoleundersökningen
Interna enkäter då man slutar eller efter inskolning
Pedagogernas utvärderingar
Utvecklingssamtal mellanförskolerektor och pedagog
Utvecklingssamtal mellan förskolerektor och verksamhetschef på Barn o
Ungdom
Utvecklingssamtal med föräldrar
Stadsdelens verksamhetsbesök
Nämndpolitikers verksamhetsbesök.

Sammanfattande analys och bedömning av
måluppfyllelsen och lärdomarna under läsåret
Det har varit ett lugnt och bra år med kontinuitet i organisationen. Nya pedagoger
har involverats i verksamheten på ett bra sätt med mycket planeringstid och att
man kunnat arbeta dubbelt i viss mån. Vi har fördjupat det inre pedagogiska
arbetet, byggt upp rutiner för uppföljningar, arbetat med att förbättra den inre och
yttre miljön och arbetat med förbättringsområden från förskoleundersökningen.
Verksamheten på alla förskolorna har utvecklats och alla pedagoger är oerhört
fokuserade och engagerade och visar stor medvetenhet om uppdraget i förskolan.
Ledningen ska fortsätta arbetet med att stödja samarbetet mellan förskolorna och
grupperna till att bli en mer lärande organisation där vi ger och tar sinsemellan.
Då vi analyserade förskoleundersökningen fann vi att vi behövde förbättra
informationen till föräldrarna bland annat genom att utveckla nya former för
information och dialog. Förskolan Luxviken fick synpunkter på förskolenkäten
som medförde en organisationsförändring med barn och personalgrupper i
förbättringssyftet att öka samarbetet. Tre barngrupper bildades istället för två och
pedagoger arbetar i par. Det har också bidragit till medvetna diskussioner om
uppdraget och vad som förväntas av oss. Förskolan Luxviken har en relativt stor
gård som förbättrats under året med hjälp av föräldrar. Framöver ska en vattenbana
anläggas. Samarbetet med föräldrarna har inneburit något positivt för pedagogerna
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på förskolan då de fått mycket uppbackning, även med rent praktiska saker.
Förskolan har en relativt lång kö vilket glädjer oss mycket, förskolans storlek är
ett bra alternativ till Vita Villan som också ligger på Lilla Essingen.
På förskolan Vita Villan hade vi högt resultat i förskoleundersökningen, precis
som i den förra, och förskolan har en lång kö och omtalad bra verksamhet. Den
förskolan har sådana lokaler att vi kan matsalar och bufféservering vilket blivit
väldigt populärt.
Förskolan Taffelberget har en besvärlig situation då barnen inte bor i dess närhet
varpå det är en stor rörlighet i barngrupperna med täta inskolningar. Möjligheten
att flytta mitt under terminerna har bidragit till detta. Pedagogerna gör ett
fantastiskt arbete med sina barngrupper. Personalgruppen har varit nästan helt
intakt i flera år vilket underlättar i arbetssituationen. Målet är att även
Taffelbergets pedagoger ska kunna gå ifrån och ingå i nätverksgrupper i enheten.
Resultatet av förskoleundersökningen på Taffelberget var mycket positivt, dock
inte frågan om man fått möjligheten att välja sin förskola.
Den pedagogiska dokumentationen är något ojämn i enheten, precis som att
resultatet skiljer sig mellan förskolorna från mycket höga resultat på två och
mindre bra på en av förskolorna. Vi kan se att det främst brustit i information till
föräldrarna och pedagogisk reflektion. Fortbildningstillfällen i pedagogisk
dokumentation har bokats till två tillfällen på Reggioinstitutet. Vi har sedan
tidigare en ansvarig pedagog på varje avdelning som bland annat ytterst ansvarar
för att styrdokumenten efterlevs. Med den nya läroplanen får ansvarspedagogerna
en än tydligare roll. Gruppen med ansvariga träffas varje månad på respektive
förskola. Från nästa år kommer en styrgrupp, med representation från varje
förskola, att tillsammans med förskolerektor och biträdande förskolerektor dra upp
övergripande strukturella planeringar i enheten som planering och uppföljning,
förankring av läroplansmål och fortbildningsbehov.

Utvecklingsområden














Skapa forum för reflektion och pedagogiska diskussioner
Arbeta mot synsättet En förskola- ett arbetslag (Södermalm)
Implementera förskolans reviderade läroplan
Kontinuerligt följa upp vårt värdegrundsarbete
Se över planeringstiden utifrån utökat uppdrag i förskolan
Knyta ihop det pedagogiska året med årsplanen för utvärdering
Introducera arbetet med resultatbaserad styrning
Förbättra kommunikationen med föräldrarna, utveckla förskoleråden och
utvecklingssamtalen
Utveckla det kommunikativa ledarskapet
Utveckla intern information med "tavelmöten" Lean
Utveckla arbetet med barnens språkutveckling
Utveckla och stödja barnens matematiska och logiska tänkande
Utveckla barnens inflytande
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Utveckla den pedagogiska dokumentationen
Utveckla förskolornas ute- och innemiljöer

Åtgärder för utveckling
Enheten behöver kompetenssatsningar med externa fortbildningar inom flera
områden men också pedagogiska diskussioner och reflektioner med kollegor.

Kvalitetsredovisning upprättad av
Monica Bellman
Förskolerektor
Rosie Hamlin
Biträdande förskolerektor
Stockholm den 25 oktober 2010

KUNGSHOLMEN
MÄLARSTRÅKET

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.1-015-2011
SID 1 (10)
2011-03-01

Verksamhetsberättelse 2010 Mälarstråket
Sammanfattande analys
Vår sammanfattning av det pedagogiska året i enheten är att vi arbetat
målmedvetet utifrån våra styrdokument och att vi uppfyllt våra mål. Under året har
vi påbörjat ett resultatuppföljningsarbete. Det har ännu inte riktigt förankrats men
vi känner oss nöjda med att arbetet igångsatts.
Vi har gjort en framgångsrik matematiksatsning i form av bra fortbildning som vi
ser gett resultat i barngrupperna och det känns roligt. Inom enheten har vi haft
olika grupper som reflekterat och diskuterat pedagogiska frågor. Detta har varit
utvecklande för verksamheten och lett det pedagogiska arbetet framåt.
Utvärderingen av samarbetet med bildpedagog har givit en mycket positiv
återkoppling både från personal, barn och föräldrar. Samarbetet med skolorna
inom vårt närområde har fungerat utmärkt.
Vi har fortsatt att satsa på en delaktig personal som är engagerade och inspirerar
och lär av varandra. Medarbetarenkäten under 2010 har gett en positiv
återkoppling, med betyg över 8 och ibland över 9 för de flesta områden. Korttidssjukfrånvaron har liksom tidigare år varit mycket låg, även om den genomsnittliga
sjukfrånvaron har ökat p g a långtidssjukskrivningar efter halkolyckor (ej på
arbetstid). Personalomsättningen är fortfarande låg.
Enhetens ekonomi är i god balans och vi har känt att vi har haft de resurser som
krävts för att genomföra och vidareutveckla arbetet.
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

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

2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och
utveckling i en trygg miljö
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel nöjda föräldrar i
förskoleundersökningen
avseende trygg och säker
miljö

82 %

öka

2010

Andel nöjda föräldrar i
förskoleundersökningen
avseende utveckling och
lärande

83,7 %

öka

2010

3,1

2010

Resultatet av enheternas
självvärdering avseende
utveckling och lärande inom
förskola

3,2

NÄMNDMÅL:

Barn uttrycker sina tankar och åsikter och påverkar därigenom sin
situation och förskolans verksamhet (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

På våra förskolor är barnen med och påverkar delar av
verksamheten
Uppfylls helt

Barnet har haft inflytande på många olika sätt i verksamheten. Aktiva val
och valstunden har varit bra arbetssätt för barnen att få vara med och
påverka det de vill göra.
Barnens intressen, behov och önskningar har till stora delar varit grunden
för temaarbeten och aktiviteter.
Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
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Den pedagogiska miljön inne och ute har barnen varit med och påverkat.
Pedagogerna har varit lyhörda för barnens intressen och val.
En metod som varit framgångsrik för barnens inflytande har varit röstning
med handuppräckning.
NÄMNDMÅL:

Förskolan har god kommunikation med föräldrarna och är lyhörd
för deras önskemål (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Våra förskolor har en god kommunikation med föräldrarna och
är lyhörda för deras tankar och önskemål
Uppfylls helt

Vår bedömning utifrån förskoleenkäten, utvecklingssamtal och den dagliga
kontakten är att vi uppfyllt vår måluppfyllelse att ha en god kommunikation
och vara lyhörda.
Vi har under året utvecklat arbetet med föräldraaktiva inskolningar och ser
positiva resultat av det. Större insyn, delaktighet, förståelse och en positiv
inverkan på både gamla och nya barn.
På föräldramöten har vi pratat om arbetet med barnen utifrån de
styrdokument vi har att förhålla oss till. Vi har även berättat att vi kommer
få en reviderad läroplan och i samband med det har alla föräldrar fått
broschyren: "till dig som har barn i förskolan". Den ger kortfattad
information om lpfö98, skollagen och de ändringar som gäller from
20110701.
Den pedagogiska dokumentationen har utvecklats en del under året och
föräldrarna har på olika sätt kunnat ta del av sina barns utveckling och
trivsel.
NÄMNDMÅL:

Förskolan är rolig, trygg och stimulerande och bidrar till
jämställdhet, respekt och likabehandling (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Våra förskolor erbjuder en verksamhet som är utvecklande för
barnen och där de är respektfullt bemötta
Uppfylls helt

Vi har haft en allsidig verksamhet som utgått från våra styrdokument och
där vi under året påbörjat ett arbete med resultatuppföljning och reflektioner
kring det.
Vi har gjort vissa förändringar i ett arbetslag och i den pedagogiska miljön
på en avdelning för att ha en bättre utvecklande verksamhet för barnen.
Verksamhetsberättelse Enhet
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Detta har varit positivt och miljön och arbetssätten främjar nu barnens
utveckling på ett bättre sätt utifrån våra styrdokument.
Vårt arbete med värdegrunden har förankrats hos alla pedagoger och deras
förhållningssätt och barnsyn har haft stor betydelse för hur arbetet med
åtagandet genomförts. De har varit lyhörda och sett barnens styrkor och
förmågor och uppmuntrat dem.
NÄMNDMÅL:

Förskoletiden är en tid av lustfyllt lärande där språk och matematik
är prioriterade områden (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

På våra förskolor utvecklar barnen sina kommunikativa och
matematiska förmågor på ett lustfyllt sätt
Uppfylls helt

Måluppfyllelsen har vi uppnått. Arbetet med att stärka barnens matematiska
förmågor har under året utvecklats på många sätt.
Flera pedagoger har fortbildats i att arbeta med matematik utomhus på ett
lustfyllt sätt.
Vi har samarbetat med matematiklärare på närliggande skola och flera
pedagoger har fortbildats där på flera utbildningstillfällen.
Enhetens reflektionsgrupper har träffats och haft erfarenhetsutbyte vilket
stärkt arbetet med barnen.
Våra matematikhörnor har varit tillgängliga och förändrats under året och
där kan vi se att barnen använder sig av materialet i lek och aktiviteter under
dagen.
De kommunikativa förmågorna har utvecklats under året genom
pedagogernas medvetna förhållningssätt i hur de kommunicerar och i hur de
utmanar barnen i deras språk. Det gäller inte bara talet utan i dans, rörelse
och skapande också.
NÄMNDMÅL:

Övergången till förskoleklass är väl förberedd (barn och ungdom)
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Fortsätter implementera Stockholms stads
förskoleplan – en förskola i världsklass

2010-01-01

2012-12-31

Förskolan arbetar aktivt och medvetet i
vardagliga situationer med att stödja och
stimulera barns språk

2009-01-01

2010-12-31

Avvikelse

Verksamhetsberättelse Enhet
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Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Förskolan tydliggör var föräldrar kan hitta
information samt hur och vad föräldrar kan
påverka i förskolan

2009-01-01

2010-12-31

Stadsdelsnämndens förskolor undersöker
under året möjligheten till certifiering med
Grön Flagg

2009-01-01

2010-12-01

Avvikelse

ÅTAGANDE:

På våra förskolor förbereder vi barnen inför övergången till
förskoleklass
Uppfylls helt

Alla förskolor i enheten har arbetat med speciell gruppverksamhet för de
blivande förskoleklassbarnen. Tonvikt har legat på det sociala samspelet,
språk och matematik. De har arbetat med förståelse av begrepp och med
språket som verktyg för att underlätta skolstarten.
På vårterminen var alla blivande skolbarn på skolbesök och pedagoger från
skolan och förskolan har tillsammans med föräldrar haft
överlämningssamtal.
Vi har samarbetat med förskoleklasser kring körsång och teater och det har
fungerat mycket bra.
Vi har haft ett mycket välfungerande samarbete med skolan inför
skolstarten.

Verksamhetsberättelse Enhet
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

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

3.1 Budgeten ska vara i balans
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Nämndens aktiviteter
Varje chef lämnar månadsvis ekonomisk
årsprognos till närmaste chef med förslag på
åtgärder om prognosen visar på negativ
avvikelse

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-12-31

Avvikelse

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget
Årets resultat var -145.000 kr. Intäkterna var något större än de budgeterade (17
245 000 mot 17 223 000).
Kostnader var dock också större än de budgeterade (17.390.000 mot
17.223.000). Detta berodde ej på ökade personalkostnader som var något
mindre än budgeterade (avvikelse + 127.000), utan på övriga kostnader
(avvikelse -294.000) , framför allt investeringar i underhåll och förbättring av
en förskolegård och ett förskolekök. Underskottet täcks av fonderade medel.
Fond vid årets början - 1 740 000
Fond vid årets slut - 1 595 000
Förändring fond -145 000
Budget
Intäkter

Utfall
Avvikelse
17 245
17 223 000
000
22 000

Lön
Övriga kostnader

14 900 000
2 323 000

S:a kostnader
Årets resultat

17 223 000
0

Fond vid årets början
Fond vid årets slut
Förändring fond

-

14 773
000
2 617 000
17 390
000
-145 000
1 740 000
1 595 000
-145 000

127 000
-294 000
-167 000
145 000
-

Verksamhetsberättelse Enhet
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Synpunkter och klagomål
Under året har en del synpunkter inkommit från föräldrar som gällt snöröjning och
sandning på två av våra förskolegårdar. Som åtgärder har vi ringt och tryckt på
ansvariga och vi har även sandat själva.
På Skogsmarken inkom synpunkter i början på året om att vi skulle ha gemensam
ingång med boende i bostadsrättsföreningen.
Under ombyggnationen har vi fortlöpande informerat föräldrarna om hur bygget
fortskrider och hur det kommer se ut när det är klart. I detta fall meddelade vi även
att vi inte såg någon säkerhetsbrist i detta.
En del föräldrar hade synpunkter på vattenfyllda gropar på Spårvagnens gård
under vårterminen. Efter många påtryckningar från vår sida kom Norrmalms
parkmiljögrupp och fyllde igen groparna.
Vad gäller en pedagogs bemötande mot ett föräldrapar hade vi samtal med berörda
parter och redde ut missförstånden som uppstått kring oklarheter.

Övrigt
VERKSAMHETSUTVECKLING:
Genusgruppen i enheten har under året fortsatt att träffas och diskuterat samt
reflekterat över hur vi arbetar med att ge barnen samma förutsättningar,
bemötande och inflytande oavsett kön. De har tagit fram uppdrag åt arbetslagen
med syfte att få syn på hur det ser ut med vårt förhållningssätt under dagen. Detta
har redovisats på personalträffar och varit givande och utvecklande för
verksamheten.
Flera pedagoger i enheten har under året gått utbildningar med inriktning
matematik. Våra reflektionsgrupper har träffats och reflekterat tillsammans över
arbetssätt och metoder. Detta har gett mycket ny kunskap och infallsvinklar som
arbetats med i barngrupperna och som utvecklat arbetet vidare.
Bildpedagogen har arbetat med olika åldersgrupper i hela enheten samt med
pedagogers fortbildning vilket gett många nya kunskaper både praktiskt och
teoretiskt.
Pedagogers delaktighet i nätvek och reflektionsgrupper har haft betydelse för
utvecklingen av arbetet med barnen. De har delgett sina tankar och reflektioner
från träffarna till arbetslagen och det har sedan arbetats framgångsrikt med i
barngrupperna.
Vårt arbete med att hitta bättre uppföljningsmetoder av arbetet i verksamheten har
påbörjats under året. Det var svårt i början att hitta enkla metoder som alla kunde
arbeta efter men nu arbetar de flesta efter modellen. I samband med detta har vi
börjat prata om de nya målen och riktlinjerna i den reviderade läroplanen vilket
Verksamhetsberättelse Enhet
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lite grann har ökat förståelsen av att bättre följa upp vårt arbete och vad det leder
till.
PERSONAL:
Kompetenssatsningar:
Under 2010 har vi satsat mycket på att utveckla arbetet med matematik. Flera
pedagoger har gått kurs utifrån boken: "leka och lära matematik ute" och arbetat
framgångsrikt med materialet på förskolorna.
Vi har samarbetat med en matematiklärare i närliggande skola och fått
kompetensutbildning i hur vi på bästa sätt kan utmana, uppmuntra och stärka
barnens matematiska förmågor på ett lustfyllt sätt.
I enhetens reflektionsgrupper har pedagoger från alla förskolor träffats flera
gånger och reflekterat och diskuterat hur arbetet kan se ut med matematik i
barngrupperna. Dessa träffar har varit positiva för arbetsgången då pedagogerna
delgivit varandra många goda exempel som de arbetat vidare med.
Alla pedagoger deltog i föreläsning av Veli Tuomela kring språkutveckling i
början av året.
De språkansvariga på varje förskola har deltagit i utbildningsdagar som varit
anordnade av språkinstitutet.
Pedagoger från varje förskola i enheten har deltagit i stadsdelens pedagogiska
nätverk där tonvikten legat på pedagogisk dokumentation.
Två köksansvariga har deltagit i köksnätverk.
I enheten har en pedagog under året gått validering till förskollärare en gång i
veckan.
På planeringsdag under våren arbetade enhetens bildpedagog praktiskt och
teoretiskt med pedagogerna kring bild och form. Under året har en pedagog alltid
varit med då bildpedagogen arbetat med barnen. Detta har också gett en
fortbildning i att arbeta vidare med grupperna kring bild och form.
Nytillträdda pedagoger har gått barn och olycksfallskurs.
Sjukfrånvaron:
Genomsnittlig sjukfrånvaro över året var 6.5%. Detta är klart högre än tidigare
(föregående år 2,9%). Siffran rymmer dock en personal som varit
heltidssjukskriven under hela året, och tre långtidssjukskrivningar orsakade av
halkolyckor (utanför arbetstid) under den svåra vintern. Korttidssjukfrånvaro har
ej ökat nämnvärt, och ligger fortfarande mycket lågt. Vi har fortsatt att arbeta efter
de tidigare införda rutinerna med snabb uppföljning och åtgärder vid sjukfrånvaro,
och vi har här haft god hjälp av St Eriks-hälsan.

Verksamhetsberättelse Enhet
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Värdegrunden:
I början av 2010 hade varje förskola en planeringsdag då de arbetade med att ta
fram den förskolans värdegrund utifrån Dicks modell. Det följdes upp med många
diskussioner och reflektioner. På gemensamma apt. i enheten hade vi sedan trios
där vi pratde om vad som krävs av varje individ för att uppnå visionen om
verksamheten och medarbetarskapet utifrån de värdeord som förskolorna kommit
fram till. Efter detta träffades enhetens referensgrupp som består av
förskoleledning och en till två pedagoger från varje förskola. De arbetade fram en
gemensam värdegrund för enheten utifrån varje förskolas värdegrund. När den var
klar hade vi gruppdiskussioner med frågeställningar utifrån de värdeord som
gruppen kommit fram till.
Samverkan och brukarinflytande:
Vi har haft ett mycket gott samarbete med skolorna i vårt närområde och med
resurspedagog och talpedagog i stadsdelen.
Vi har öppnat upp för ett gott samarbete med föräldrarna genom våra
föräldraaktiva inskolningar som resulterat i större insyn, delaktighet och inflytande
för föräldrarna.
Kvalitetsredovisning:
Under vårterminen 2010 genomfördes en förskoleundersökning i förskolan. I vår
enhet hade vi vid genomförandet 175 barn inskrivna och 118 föräldrar besvarade
enkäten. Föräldrarna svarade på påståenden som var indelade i fem avsnitt.
Utveckling och lärande
Normer och värden
Barns inflytande
Samverkan med hemmet
Övriga frågor
Det var också två påståenden som rörde föräldrarnas helhetsomdöme.
Som helhet är vi nöjda med resultatet. 92% tycker förskolan uppmuntrar barnens
nyfikenhet och lust att lära, 97% tycker deras barn känner sig tryggt i förskolan,
92% tycker förskolan arbetar medvetet med att utveckla barnens sociala förmågor
och 95% tycker förskolan stödjer barnen i att ta egna initiativ och eget ansvar. De
siffrorna är vi väldigt nöjda med. Däremot är vi inte lika nöjda med att 83% tycker
förskolan ger barnen stöd för att utvecklas språkligt och att 87% tycker pojkar och
flickor ges lika möjligheter att utvecklas. Detta är två prioriterade områden inom
enheten och här har vi inte lyckats tillräckligt med att förmedla och synliggöra
våra arbetssätt och metoder. 84% tycker förskolan informerar om mål och
arbetssätt. Detta har vi tagit till oss och alla avdelningar tog upp detta på
föräldramöten under höstterminen och förtydligade hur vi arbetar utifrån våra
styrdokument.
Verksamhetsberättelse Enhet
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Vad gäller helheten av undersökningen så skiljer det sig lite åt inom förskolorna
och där det varit svagare resultat har vi tagit upp och reflekterat över dessa på
möten.
Som helhetsomdömen av föräldrarna är vi väldigt nöjda med att de till 94% kan
rekommendera sitt barns förskola och att de även till 94% som helhet är nöjda
med deras barns förskola.

Bilagor
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Kvalitetsredovisning
Övergripande bild av verksamheten
Förskoleenheten ansvarar för fyra förskolor: Galaxen på Essingestråket 24,
Skogsmarken på Skogsmarksvägen 14, Purpurn på Rålambsvägen 52 och
Spårvagnen på Rålambsvägen 51.
Målgruppen är barn i åldrarna 1-6 år och deras föräldrar inom Stockholms
kommun, främst de som bor inom Kungsholmens stadsdelsförvaltnings
ansvarsområde.
Förskolan Galaxen är byggd på 70-talet och är belägen invid Essingeskolan på
Stora Essingen. En liten bit därifrån ligger Skogsmarken som byggdes om 2006
från ett äldreboende. Purpurn och Spårvagnen ligger mittemot varandra i Fredhäll.
Purpurn byggdes på 30-talet och är en av de äldsta förskolorna i Stockholm.
Spårvagnen startade 2004.
Vi arbetar utifrån styrdokumenten: nationell läroplan, förskoleplan för Stockholm,
åtaganden skrivna utifrån Kungsholmens nämndmål och avdelningarnas egna
verksamhetsplaner.

Förutsättningar
Antal inskrivna barn HT-09 178 barn
Antal inskrivna barn VT-10 180 barn
Antal anställda pedagoger Ht-09 och VT-10: 37 pedagoger (barnskötare och
förskollärare)
Rektor och biträdande rektor leder verksamheten med hjälp av administrativ
assistent, samt en deltidsanställd bildpedagog som arbetar inom hela enheten, dels
direkt i verksamheten, dels i personalutbildning. Förskolorna skall vara så
självständiga som möjligt, men ledning skall ändå vara synlig och i ständig
kontakt med verksamheten. Varje förskola har möte med rektor eller biträdande
rektor minst en gång i veckan. Varje förskola har en "husansvarig" som ett
språkrör mellan förskolan och ledningen. Ledningen sänder ut ett veckobrev till
hela enheten varje vecka. Varje förskola har ett arbetsplatsmöte per månad för sin
personal, där också rektor och biträdande rektor deltar. Dessa möten sker parvis
mellan förskolorna, och varje år byts förskolepartners, för att ge maximala
kontakter och stimulans. Planeringsdagar genomförs 4 heldagar per år, och
kombineras med föreläsningar, studiebesök, egna redovisningar av projekt och
arbetssätt för varandra. Nytt för 2010 är att vi har arbetat med reflektionsgrupper,

SID 2 (16)

en för de äldre barnen och en för de yngre barnen. En av rektorerna är med varje
gång. Reflektionen utgår från en aktuell observation, ett nytt arbetssätt eller ibland
ett problem från verksamheten, som man diskuterar och arbetar med i grupp.
Syftet är att sprida kunskap inom enhetens förskolor.
Ledningsstrategin bygger i övrigt på delaktighet och ansvarstagande som
stimuleras genom nätverk och en viss rotation av ansvarsområden inom enheten.
Ledningsarbetet utgår från special-intressen och -kompetens hos enskilda, som
lyfts upp och stimuleras för att driva utvecklingen. Vi satsar vidare på på rak och
öppen dialog med personalen, och går in snabbt och beslutsamt när något inte
fungerar. Detta sker med egna stödjande och instruerande samtal, och med bistånd
av företagshälsovården vid behov. Ekonomin är i god balans. Personalomsättning
och sjukfrånvaro är låga. Ett flertal inre och yttre renoveringar har skett under de
senaste åren, och miljöerna är i gott skick. Detta gäller även Skogsmarkens gård
där ombyggnaden av utemiljön som pågått under 2010 håller på att slutföras.
Varje förskola håller två föräldramöten per år, vars upplägg och karaktär varierar
mellan de olika förskolorna. Därutöver bjuds föräldrar in till särskilda aktiviteter
såsom vernissager, uppträdande, kafémöten, fixardagar för gemensamt arbete på
den yttre miljön mm. Ambitionen är att hålla ett förskoleråd med
föräldrarepresentanter minst en gång per termin, men detta har inte genomförts på
alla förskolor under 2010 då det inte har varit något behov av detta särskilda
diskussionsforum - diskussionen på föräldramöten och i kontinuerliga kontakter
har varit tillräcklig. Varje förskola delar ut ett enkelt "nyhetsblad" med information
till föräldrarna ungefär varannan månad. Ledningen går ut med två
informationsblad per termin.

Systematiskt kvalitetsarbete
Pedagoger från varje förskola deltar i stadsdelens nätverk (en gång i månaden) där
pedagogiska frågor diskuteras och reflekteras över. Ibland får pedagogerna
uppdrag med sig att utföra i barngrupperna och sedan diskutera vidare på
nätverket.
Inom enheten har vi en reflektionsgrupp för pedagoger som arbetar med de äldre
barnen och en för de som arbetar med de minsta barnen. De grupperna ses några
gånger per termin och diskuterar samt reflekterar över pedagogiska frågor utifrån
bl.a styrdokumenten. Förskolerektor och biträdande förskolerektor deltar och leder
varsin grupp.
Sedan många år har enheten en genusgrupp som leds av biträdande förskolerektor
med en pedagog från varje förskola. Gruppen träffas cirka två gånger per termin
och tar fram uppdrag för alla arbetslag för att ytterligare få syn på vårt
förhållningssätt i det dagliga arbetet. Behandlar vi barnen lika och ger samma
förutsättningar eller tror vi bara det? dessa uppdrag arbetas med under en termin
och sedan sammanställer gruppen varje förskolas och enhetens resultat som sedan
redovisas på arbetsplatsträffar. Ett led i detta arbete är att få syn på om det ser
likadant ut i enheten eller om det skiljer sig.
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På våra arbetsplatsträffar går vi alltid igenom vad som kommit upp på dessa träffar
och hur arbetet fortskrider med uppdragen.
En ledningsgrupp i enheten med förskolerektor, biträdande förskolerektor och
pedagoger från varje förskola träffas cirka två gånger per termin och diskuterar
samt tar fram gemensamma dokument för enheten som övriga pedagoger kommit
med underlag till. Det kan t.ex. vara ett gemensamt underlag för
utvecklingssamtal.
Vi har under läsåret påbörjat ett arbete med bättre uppföljningsarbete av resultat.
Alla pedagoger har varsitt målområde som följs upp på varje pedagogmöte utifrån
en mall med samma frågor. I slutet på varje termin görs därefter en analys av
uppföljningarna.
En kvalitetsuppföljning är också självskattningarna som alla arbetslag gör.
Vi har fyra planeringsdagar varje år där vi bl.a diskuterar uppdraget,
styrdokumenten, reflekterar, analyserar och följer upp åtaganden, det vi genomfört
och det vi skall genomföra, vi läser viss litteratur som vi reflekterar över och vi
pratar mycket bemötande, förhållningssätt och barnsyn.
På planeringsdagar och även andra mötesforum analyserar vi svaren från föräldra och medarbetarenkäter. Vi tittar på våra styrkor resp. svagheter och arbetar sedan
vidare med dessa.
Inför kvalitetsarbetet gör vi intervjuer med alla åldersgrupper bland barnen utifrån
målområdena i läroplanen. Pedagogerna följer upp åtaganden och tittar på styrkor,
svagheter och förbättringsområden utifrån våra styrdokument.
Kökspersonal deltar kontinuerligt i stadsdelens köksnätverk.
Vår bildpedagog arbetar i barngrupper men också en del med pedagogernas
kompetensutveckling både praktiskt och teoretiskt på planeringsdagar och ibland
på kvällsmöten. Då hon arbetar i barngrupper är alltid någon pedagog med för att
ta del av hennes kunskaper och förhållningssätt och utifrån det arbeta vidare med
barnen. Bildpedagogen går också in och handleder ett arbetslag.

Åtgärder för utveckling från föregående
kvalitetsredovisning
I förra läsårets kvalitetsredovisning hade vi fem punkter att åtgärda för utveckling.
1. Utveckla kompetensen kring pedagogisk dokumentation.
Vi har tagit lärdom av varandras kompetenser inom enheten. Vi har bl.a
nyutbildade förskollärare och studerande till förskollärare på deltid som visat på
goda exempel.
Flera pedagoger har deltagit i stadsdelens nätverk där pedagogisk dokumentation
varit ett ämne de arbetat med under flera träffar och som vi ser har lett till en
utveckling hos pedagogerna som deltar. Detta har de sedan spritt vidare i sina
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arbetsgrupper genom att arbeta praktiskt och sedan reflektera över förloppen på
möten.
Vi har påbörjat ett arbete med uppföljning av mål och resultat som gås igenom av
alla arbetslag på pedagogmöten. I det arbetet har pedagogerna börjat få syn på
resultat och hur de kan arbeta vidare.
2. Utveckla vår yttre miljö:
På en av våra gårdar har bildpedagogen varit drivkraften runt ett arbete med barn
och pedagoger kring en förändring av en liten asfaltgård. De har skapat olika
avdelningar med djungel, vattenlek, målarhörna med väggstaffli, hemvrå m.m. En
köpmansdisk byggdes efter barnens initiativ då de lekt med en sådan i en park.
Gården har verkligen utvecklats till att bättre möta barnens behov och intressen
vilket märks tydligt på deras lekar.
En annan gård har gjorts i ordning då huset förskolan ligger i gjordes om till
bostadsrättsförening. En grupp med tre pedagoger och tre har varit på studiebesök
i Uppsala för att titta på en pedagogiskt utformad gårdsmiljö, de har besökt en
förskolegård i Fisksätra och de har också varit på en kvällsföreläsning med
exempel på vad gårdar kan inspirera till och erbjuda. Gruppen och förskolerektor
har haft många möten kring detta. Mycket av gruppens idéer har blivit genomfört
vid iordningsställandet av gården.
På en tredje förskola fick varje arbetslag i uppdrag att genomföra något nytt på
gården. Det blev förslag, inköp gjordes men vi har inte hunnit förankra det ännu.
3. Vidareutveckla inskolningen:
Flera avdelningar har prövat föräldraaktiv inskolning och tycker det har fungerat
mycket bra. Reflektionsgruppen i enheten med de som arbetar med de yngsta
barnen har haft många diskussioner om inskolningar och inspirerat varandra.
4 och 5. Vidareutveckling av aktiviteter för att stimulera barnens
matematiska och språkliga utveckling:
Hela enheten har arbetat mycket med att stärka barnens språk och det matematiska
tänkandet. Alla pedagoger har deltagit i föreläsning med Veli Tuomela om språkets
betydelse. Då han varit i vår enhet tidigare blev detta ytterligare en styrka hos
pedagogerna att arbeta vidare med detta förhållningssätt. I en reflektionsgrupp har
pedagogerna pratat mycket om språk och matematik. En pedagog hade gått en
kurs som hon gav mycket inspiration ifrån. Alla diskussioner ledde till att böcker
köptes in, arbetades efter och alla gjorde lustfyllda matematikhörnor på sina
avdelningar. Där arbetar barnen med olika experiment, de mäter, väger, jämför,
sorterar m.m. Pedagogerna fungerar som vägledare och utmanar barnen i deras
språk.
En förskola har varit på kurs hos en matematiklärare i skolan där barn från vår
enhet börjar. De fick många nya infallsvinklar om vad matematik är, hur det kan
förmedlas på ett lustfyllt sätt i vardagen och hur språket och matematik går hand i
hand.
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En språkansvarig på varje förskola har varit på tvådagarskurs med Susanne
Benckert om hur vi kan arbeta med modersmål som ett naturligt inslag i
verksamheten.

Mål/Åtaganden
Normer och värden
Utvärdering av likabehandlingsplan/plan kränkande behandling
Ett arbete har påbörjats med att revidera vår likabehandlingsplan.
NÄMNDMÅL:

Förskolan är rolig, trygg och stimulerande och bidrar till jämställdhet,
respekt och likabehandling
ÅTAGANDE:

Våra förskolor erbjuder en verksamhet som är utvecklande för barnen
och där de är respektfullt bemötta
Arbetssätt
Pedagogerna bemöter barnen utifrån deras egna behov och förutsättningar och ser
till deras styrkor.
Vårt förhållningssätt grundas i vår barnsyn där vi ser till att ge samma
förutsättningar och möjligheter för alla barn.
Vi har en allsidig och varierad verksamhet där skapande, sång, rörelse,
konstruktion, lek, teman m.m. ingår.
Miljön är tillåtande och förändras efter barnens behov och intressen.
Barnen erbjuds många möjligheter att utforska och experimentera.
Vi erbjuder material som är lättillgängligt, stimulerande och utvecklande för alla
åldrar.
Vi har en likabehandlingsplan.
Vi har många olika gruppstärkande aktiviteter och lekar.
Resursanvändning
Pedagoger i enheten träffas på arbetsplatsträffar, planeringsdagar, i genusgrupp
och i reflektionsgrupper där de utbyter tankar och erfarenheter med varandra.
Uppföljning
Pedagogerna diskuterar arbetssätt och metoder på arbetsplatsträffar,
pedagogmöten och planeringsdagar.
Vid varje termins slut görs en utvärdering och inför kvalitetsredovisningen följs
åtagandena upp. Vi har utvecklingssamtal i grupp där arbetet också följs upp.
Med barnen följs arbetet upp med intervjuer då de arbetar med något tema, inför
utvecklingssamtal och inför kvalitetsredovisning. På olika mötesforum med
barnen är pedagogerna lyhörda för deras tankar, förslag och önskningar.
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Föräldrarna är med i förskoleråd där de kommer med synpunkter, de svarar på en
förskoleenkät och inför utvecklingssamtal får de frågeställningar kring barnets
trivsel och bemötandet.
Utveckling
Vi ska utveckla våra metoder för att mer kontinuerligt följa upp våra mål och
därigenom kunna mäta resultat.
Vi ska förankra vår värdegrund så den är välkänd för alla som arbetar hos oss.
Pedagogerna ska få kompetensutveckling och inspiration genom att delta i
nätverk, reflektionsgrupper, genusgrupp, planeringsdagar och vid särskilda
föreläsningar eller riktade utbildningar.
Resultat
Den pedagogiska miljön som den tredje pedagogen och pedagogernas
förhållningssätt har varit mycket avgörande för resultatet kring hur barnen
utvecklats och kring bemötandet.
Där miljön, såväl inne som ute, erbjudit barnen utmaningar och utforskande,
märks att barnen är mer vetgiriga, självständiga, tar fler egna initiativ och gör det
de är intresserade av.
Pedagogernas tillit till barnens förmågor och styrkor har resulterat i att de vågar
prova nya saker, de lär av varandra genom att härma efter något som verkar kull
och spännande, de hjälper varandra, samarbetar och har stor tolerans.
På frågan: hur gör du för att vara en bra kompis? har stor andel barn svarat mycket
kring leken. " leker det alla säger, leker med alla, att alla får vara med när vi leker,
att alla får göra hur de vill i leken, när någon inte får vara med så tycker jag att den
får det och då säger jag det, jag leker med dem, jag är bra på att pussa och leka
med. Barnen blir glada då".
De svarar också mycket kring hjälpsamhet,. "Hjälper mina kompisar om de tappar
något, jag kramas och tröstar, jag lyssnar på mina kompisar, jag kramas när jag
gjort illa någon, man är juste och säger inte att någon är dum".
På barnens svar märks att det till stor del i barngrupperna finns ett tillåtande och
trivsamt klimat som är resultatet av pedagogernas arbete med olikheter och
utanförskap.
Alla 05.or i enheten har tillsammans med bildpedagogen arbetat med ett
känslotema där de visat stort engagemang, glädje och intresse. Barnen har längtat
efter att få jobba med ämnet. De har lärt sig att arbeta med olika material, de har
blivit bättre på att lyssna på varandra och att tänka självständigt, att sätta ord på
olika sorters känslor att det är ok att tycka olika.
Bedömning och analys
Vår bedömning är att vi uppfyllt vår måluppfyllelse.
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Under stor del av läsåret har vi arbetat med vår värdegrund och förankrat den så
alla pedagoger känner att de kan arbeta utifrån den. Vi har arbetat i grupper men
också individuellt med ordens förståelse för var och en. Detta har varit av
betydelse i arbetet med barnen. Det ser vi i intervjusvaren från barnen kring
kamratskap, utanförskap och olikheter. Där märks att pedagogernas arbetssätt och
förhållningssätt varit bra för barnen. I förskoleundersökningen svarar föräldrar i
enheten att deras barn till 97 % känner sig tryggt i förskolan och att förskolan till
92 % arbetar medvetet med att ut veckla barnens sociala förmågor. Vår bedömning
utifrån barnens och föräldrarnas svar samt pedagogernas uppföljningar är att
arbetet som pågår är utvecklande och vi arbetar med arbetssätt som ger resultat
utifrån vår måluppfyllelse.
Bildpedagogens arbete med ett känslotema i hela enheten har varit bra för
resultatet ute i barngrupperna. Alla slags känslor har arbetats med på olika sätt och
det har på många sätt varit bra för klimatet i barngrupperna och det lustfyllda
lärandet.

Utveckling och Lärande
NÄMNDMÅL:

Förskoletiden är en tid av lustfyllt lärande där språk och matematik är
prioriterade områden
ÅTAGANDE:

På våra förskolor utvecklar barnen sina kommunikativa och
matematiska förmågor på ett lustfyllt sätt
Arbetssätt
Vår miljö är inbjudande och inspirerande för, lek, rörelse, bygg och konstruktion,
skapande med många olika material, utforskande, upptäckande och
experimenterande. Under all verksamhet sker en kommunikation och pedagogerna
tänker på hur de är som språkliga förebilder. De utmanar barnen i deras språk och
använder välbyggda meningar istället för uppmaningar och kommandon. Barnen
får mycket talutrymme och taltid. Högläsning och sagoberättande förekommer
varje dag och en del språkstimulerande material används på samlingar. En del
avdelningar använder sig mycket av tecken i kommunikationen. Vi erbjuder
modersmålsstöd för de som önskar.
Barnen får utmanas i sitt matematiska tänk på olika sätt och olika nivåer.
Pedagogerna ger förutsättningar för barnen att kunna utveckla det. Det kan ske
genom vardaglig matematik där barnen räknas m.m men också genom en
medvetenhet där barnen får mäta, jämföra, sortera, dra slutsatser, tänka logiskt. Vi
har köpt in måttband och vågskålar för att det alltid ska finnas möjligheter att på
ett lekfullt sätt kunna arbeta med detta. Alla förskolorna i enheten ska under året
arbeta utifrån en bok i detta ämne som ger massor av förslag där de matematiska
förmågorna kan tränas både ute och inne på ett roligt och lekfullt sätt.
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Resursanvändning
En pedagog har gått en kurs i utematematik och utifrån det har en grupp i enheten
träffats och utvecklat detta arbete vidare.
Uppföljning
Pedagogerna följer upp arbetet på pedagogmöten, apt, planeringsdagar, vid
terminernas slut, i reflektionsgrupper, egen reflektionstid och inför
kvalitetsredovisningen. Det sker både muntligt och skriftligt och utifrån de mål
som är uppsatta.
Med barnen följs det upp genom att reflektera med dem, genom dokumentation
och genom intervjuer.
Utveckling
Vi håller på arbeta med att se över metoderna för vårt arbete med matematik i
barngrupperna. Vi har en grupp i enheten som träffas och byter erfarenheter kring
detta.
Vi ska se över hur vi kan bli bättre på att hitta metoder för att följa upp våra mål så
att vi lättare kan se resultat.
Alla pedagoger ska gå på föreläsning med Veli Tuomela om språkets betydelse.
Resultat
Under verksamhetsåret har hela enheten arbetat mycket med att stärka barnens
kommunikativa och matematiska förmågor.
Då pedagogerna tänkt ännu mer än tidigare på hur de benämner saker och ting så
märks nu ett resultat i barnens frågor och funderingar både språkligt och
matematiskt. Barnen frågar t.ex om de kan få en halv banan, ett fjärdedels äpple
etc.
De ser mycket former i miljön som de benämner och det märks att de fått nya
kunskaper som de tillämpar genom att ha undringar och ställa frågor. Mycket av
det sker rent spontant nu under dagen mot tidigare då det mest kom undringar och
frågor under en planerad aktivitet eller sammankomst.
Alla åldersgrupper har svarat på frågor kring sitt lärande. De svarar till stor del att
de lär sig bygga på förskolan. Kojor, rymdskepp, vägar, hus m.m. Ett barn på 4,9
år svarar "jag lär mig att bygga ett stort hus, inte på höjden utan på bredden", ett
annat barn 5,4 år svarar: jag har lärt mig att göra rymdskepp, hus och stora vägar,
bygga kojor, den största madrassen ska vara längst ned för den är tyngst, sedan
den röda". I deras svar ser vi resultat av språklig och matematisk utveckling som
de erövrat i den dagliga verksamheten där pedagogerna hela tiden tänker på hur de
tilltalar barnen och utmanar dem i deras tänkande.
Bedömning och analys
Vår bedömning är att vi uppfyllt vår måluppfyllelse i hela enheten. I vår
pedagogiska miljö har vi infört matematiska bord eller hörn där det alltid finns
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tillgång till matematiskt material som barnen kan använda i sin fria lek, vid bygg
och konstruktionslekar, då de skapar etc. Genom att pedagogerna har haft ett
medvetet arbetssätt kring att materialet ska finnas åskådligt och lätttillgängligt så
används det också på ett lustfyllt sätt.
Utbildningsinsatser och reflektionsgrupper i enheten har varit av stor betydelse för
hur resultatet blivit och för hur vi går vidare.
I föräldraundersökningen 2010 svarar föräldrarna till 83 % att deras barn ges stöd
för att utvecklas språkligt. De tycker till 86 % att miljön stöder deras barns
utveckling och lärande. Vår analys av dessa svar är att vi inte tillräckligt lyckats
förmedla och synliggöra det vi gör och uppnått med barnen. Där måste vi bli
mycket bättre på att hitta metoder för att synliggöra detta arbete.
Vi har diskuterat och arbetat mycket med måluppfyllelse. Det har ibland varit svårt
att hitta de bästa metoderna för bra måluppfyllnad men vi är på god väg.

Barns inflytande
NÄMNDMÅL:

Barn uttrycker sina tankar och åsikter och påverkar därigenom sin
situation och förskolans verksamhet
ÅTAGANDE:

På våra förskolor är barnen med och påverkar delar av verksamheten
Arbetssätt
Vi har aktiva val och valstund varje dag där barnen väljer aktivitet och innehåll.
Barnen är med och utformar miljön.
Barnens tankar och önskemål är grunden för temaarbeten.
Vi har olika forum där barnens tankar och förslag respekteras och lyssnas på.
Barnen väljer oftast var de vill leka eller vilken park de vill gå till.
På en del av förskolorna går barnen in i hallen (värmerum) och värmer sig när de
är kalla ute på gården. De kan välja att gå lite ut och in beroende på hur de känner.
Vi är lyhörda för barnens intressen och egna initiativ då de väljer aktivitet eller fri
lek.
Resursanvändning
Vi använder oss av varandras erfarenheter och kompetens då vi har
reflektionsgrupp, planeringsdagar och arbetsplatsträffar tillsammans i enheten.
Uppföljning
Barnen svarar på frågor om hur de tycker att de får vara med och bestämma. Detta
görs framförallt inför kvalitetsredovisningen men även vid utvärderingar vid
terminernas slut.
På samlingar, möten och andra forum tas barnens synpunkter, förslag och åsikter
upp.

SID 10 (16)

Pedagogerna följer upp arbetet på planeringsdagar, pedagogmöten, apt och vid
terminsutvärderingar samt vid uppföljning av åtaganden inför
kvalitetsredovisning.
I enhetens reflektionsgrupper möts pedagoger och pratar om vilket inflytande och
hur mycket inflytande barnen har.
Utveckling
Vi ska skapa underlag för att bättre kunna följa upp och se resultatet av hur
barnens inflytande verkligen ser ut.
Vi ska skapa fler och bättre intervjuunderlag då vi följer upp arbetet med barnen.
Resultat
Arbetet med olika former av att barnen gör val kring vad de vill göra, leka, arbeta
med etc. har gett ett resultat av att barnen väljer efter intresse och vad de tycker är
roligt i första hand.
En arbetsmetod har varit röstning vid olika möten och nu märker pedagogerna att
barnen själva börjat använda det i sin lek för att komma fram till ett
majoritetsbeslut om bestämmandet i leken.
De större barnen i enheten är till stora delar med och tar gemensamma beslut kring
planering av arbeten och aktiviteter.
Barnens svar på frågor kring inflytande handlar mycket om leken. Att de får välja
vad och var de skall leka. En del barn svarar också att alla får vara med och
bestämma.
Bedömning och analys
Vår bedömning är att vi uppfyllt vår måluppfyllelse i hela enheten. Arbetssätten
ser lite olika ut men vid uppföljningar så kan vi se att barnen är med och påverkar
mycket under sin vistelse på förskolan. En del avdelningar har fört statistik över
barnens val och utvärderat dem kontinuerligt. På detta sätt har de fått en tydligare
bild av hur barnen väljer och kan utifrån det se olika mönster. T.ex. var det vissa
barn som aldrig ville prova något nytt och det ledde till diskussioner om det var
bra eller om de skulle utmana barnen i att pröva något annorlunda.
I förskoleundersökningen 2010 svarar föräldrarna att förskolorna till 95 % stödjer
deras barn i att ta egna initiativ och eget ansvar. Det är vi mycket nöjda med och
kommer arbeta vidare med de arbetsformer som pågår ute på förskolorna.
Föräldrarna svarar också att förskolorna till 90 % tar till vara barnens tankar och
idéer. Den siffran är vi också nöjda med men där kan vi se till att bli ännu bättre på
att öka barnens inflytande.
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Förskola och hem
NÄMNDMÅL:

Förskolan har god kommunikation med föräldrarna och är lyhörd för
deras önskemål
ÅTAGANDE:

Våra förskolor har en god kommunikation med föräldrarna och är
lyhörda för deras tankar och önskemål
Arbetssätt
Våra inskolningar anpassas efter barnens och föräldrarnas behov.
Vi har en daglig kontakt där vi är tillmötesgående och lyssnar på föräldrarnas
synpunkter och önskemål.
Vi har olika slags träffar med föräldrarna. Föräldramöten, förskoleråd, drop-in,
fixardagar m.m. där möjligheter ges att vara med och diskutera innehållet i
verksamheten.
Vi har utvecklingssamtal varje termin kring barnets trivsel och utveckling. Önskas
ytterligare samtal så är vi tillmötesgående för det.
Föräldrarna erbjuds att svara på en förskoleenkät varje år.
Vi dokumenterar verksamheten på olika sätt och som föräldrarna kan ta del av
kontinuerligt.
Uppföljning
Arbetet följs upp med pedagogerna på planeringsdagar, pedagogmöten,
arbetsplatsträffar, inför kvalitetsredovisning och vid terminernas slut.
Med föräldrarna: på föräldramöten och förskoleråd, genom förskoleenkät, vid
utvecklingssamtal och på uppföljningssamtal efter inskolningen.
Utveckling
Vi för diskussioner om hur vi kan öka föräldrarnas delaktighet och inflytande.
Vi ska pröva nya metoder för inskolningar.
Vi fortsätter påbörjade diskussioner om utvecklingssamtalens innehåll.
Vi ska utveckla arbetet med dokumentationen till att mer visa på barnens
utveckling.
Resultat
Hela enheten har en god kommunikation med föräldrarna och det är resultatet av
arbetet med det dagliga bemötandet och tydliga, bra inskolningar. Vi har på flera
avdelningar under verksamhetsåret arbetat mer med föräldraaktiva inskolningar
och vi kan se att den formen verkligen stärkt föräldrarnas delaktighet och
inflytande vilket öppnat upp för ett gott samarbete. I uppföljningssamtal med
föräldrar efter inskolningar har största delen av föräldrar upplevt att
inskolningarna fungerat mycket tillfredsställande.
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I svaren på förskoleundersökningen 2010 kan vi se att föräldrarna till stora delar
känner att de är välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter på
verksamheten. Vi kan dock se lite skillnader i svaren inom enhetens förskolor.
Bedömning och analys
Vår bedömning är att vi lyckats mycket bra med vår måluppfyllelse i hela enheten.
I åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning var ett
utvecklingsområde att prova föräldraaktiv inskolning i större utsträckning än
tidigare. Det har genomförts på många avdelningar och vi är nöjda med att det
fungerat så bra för såväl föräldrar, barn och pedagoger.
Det gör att insynen blivit tydligare i det vi gör och föräldrar och pedagoger kan
samarbeta ännu mer kring barnets trivsel och utveckling.
En styrka i verksamheten med föräldrarna har varit att vi samarbetat på ett
tillfredsställande sätt då inskolningen inte fungerat så bra. Där har pedagoger,
ledning och föräldrar haft möten där vi hittat nya metoder för att bättre möta
barnen och familjernas behov. Efter dessa möten har vi ganska snart sett att det
fungerat mycket bättre med inskolningen och kommunikationen. Detta arbetssätt
med att snabbt fånga upp och mötas arbetar vi efter ständigt i föräldrasamarbetet.
Ett led i vårt kvalitetsarbete är att analysera föräldraenkäten. Vid frågor kring
samverkan med hemmet kan vi tydligt se våra styrkor och svagheter och att det ser
olika ut i enheten. Detta underlag tycker vi ger oss bra grunder att arbeta vidare
med.

Samverkan
NÄMNDMÅL:

Övergången till förskoleklass är väl förberedd
Aktivitet

Startdatum Slutdatum

Fortsätter implementera Stockholms stads förskoleplan – en förskola i 2010-01-01
världsklass

2012-12-31

Förskolan arbetar aktivt och medvetet i vardagliga situationer med att 2009-01-01
stödja och stimulera barns språk

2010-12-31

Förskolan tydliggör var föräldrar kan hitta information samt hur och
vad föräldrar kan påverka i förskolan

2009-01-01

2010-12-31

Implementera ”Kultur i ögonhöjd” – för, med och av barn och unga, 2010-01-01
en strategisk plan för barn och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012

2012-12-31

Stadsdelsnämndens förskolor undersöker under året möjligheten till
certifiering med Grön Flagg

2010-12-01

2009-01-01
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ÅTAGANDE:

På våra förskolor förbereder vi barnen inför övergången till
förskoleklass
Arbetssätt
Vi gör skolbesök på vårterminen
Vi har överlämningssamtal med personal från förskoleklass och föräldrar
Vi har avslutningssamtal med föräldrarna
Vi har nätverksträffar med pedagoger som arbetar i förskoleklasserna
Vi har särskilt riktad gruppverksamhet med de barn som skall börja förskoleklass
De blivande skolbarnen och förskoleklassbarnen har körsång tillsammans
Vi samarbetar med skolan kring körsång och teaterverksamhet
Vi arbetar utifrån Kungsholmens miniplan för övergången
Uppföljning
Ledning för förskola och skola har träffar där samarbetet och övergången
diskuteras.
På nätverksträffar med pedagogerna från förskolorna och förskoleklasserna
diskuteras samarbetet och förväntningar.
Pedagogerna följer upp arbetet på pedagogmöten, planeringsdagar och vid
reflektioner efter genomförd gruppverksamhet.
Genom intervjuer med barnen.
Inför kvalitetsredovisningen görs en uppföljning av åtagandet.
Utvärderingar görs vid varje termins slut.
Föräldraenkät.
Utveckling
Vi ska göra fler intervjuer med barnen för att ta reda på deras behov och
förväntningar inför skolstarten.
Vi ska utveckla arbetet med inriktning på matematik på ett lekfullt och lustfyllt
sätt.
Resultat
Barnen har erövrat massor av kunskaper under åren på förskolorna. Det är särskilt
det sociala samspelet som de tränats i på många olika sätt och där vi ser att de till
stora delar kan samarbeta, de lär av varandra och de har förståelse för varandra
och olikheter. De har fått en massa baskunskaper inom olika ämnesområden som
också gjort att de varit förberedda inför skolstarten. De har utvecklat sina språkliga
förmågor vilket märks i deras kommunikation då de samtalar med både barn och
vuxna. De resonerar, har funderingar, ifrågasätter, berättar m.m.
Samarbete med förskoleklasser runt körsång och teater har stärkt deras självkänsla
inför skolstarten och på så sätt ytterligare underlättat övergången.
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Bedömning och analys
Vår bedömning är att vi uppfyllt vår måluppfyllelse. Vårt välfungerande
samarbete med skolorna i närområdet har som vanligt fungerat mycket bra och
efter en välfungerande modell. Detta har gjort att övergången blivit så bra.
Arbetet med barnen ute på förskolorna har också fungerat mycket bra och
förskolor och avdelningar har samarbetat vilket stärkt gemenskapen ytterligare.
Roligt är att vi samarbetat med en lärare på en av skolorna kring matematik på ett
lustfyllt sätt. Det har varit bra för att se förväntningar på barnen, skolan och
överlämnandet.

Övrig uppföljning
Sammanfattande analys och bedömning av
måluppfyllelsen och lärdomarna under läsåret
Vår bedömning är att vi har uppfyllt vår måluppfyllelse i hela enheten. Det
grundar vi på pedagogernas självskattningar och uppföljningar, barnintervjuer,
medarbetarsamtal och föräldraundersökningar.
Vi kan dock se att enheten har kommit olika långt vad gäller den pedagogiska
miljön och vad den erbjuder. Under läsåret har gjorts en del insatser inom detta
område på vissa avdelningar vilket resulterat i att de nått en högre måluppfyllnad
så vi anser att vi är på god väg med dessa förändringar som fortsätter utvecklas för
att bättre möta barnens behov och intressen.
Vad gäller pedagogisk dokumentation så är det ojämnt i kvalitet och en del
avdelningar har kommit betydligt längre i att dokumentera barnens läroprocesser
och se de som ett verktyg för reflektion tillsammans med barnen. Här använder vi
oss av goda exempel för att sprida dem och det kommer vi lägga stor tonvikt på
inom enheten under kommande läsår.
Det lustfyllda lärandet har varit i fokus och pedagogerna har sett till barnens
förmågor, intressen och behov vilket varit grunden för resultaten inom de olika
målområdena. Framförallt har barnens kommunikativa och matematiska förmågor
stärkts och utvecklats. Vi har haft många diskussioner om uppdraget och att det
kommer bli ännu tydligare med förskollärarnas ansvar för det pedagogiska arbetet.
Här har vi pratat mycket om hur de nyutbildades kunskaper kan möta de som
arbetat länge och deras erfarenheter och kunskaper kring gruppdynamik. Vi ser en
stor utmaning i mötet för att nå högre måluppfyllnad inom vissa delar.
Barnen på våra förskolor trivs och har roligt vilket har gett bra förutsättningar
även detta läsår för att kunna ta del av det förskolan erbjudit på bästa sätt.
Vi har tillsammans tagit fram en värdegrund som vi haft många diskussioner
kring. Detta har varit av stor nytta för resultatet av vår måluppfyllelse.
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Vi har blivit bättre på att följa upp vårt arbete och vad det leder till. Alla pedagoger
följer upp målområden på pedagogmöten och det har utvecklat vårt arbete och
även här gett en bättre måluppfyllelse.

Utvecklingsområden
Ett stort utvecklingsområde kommer vara att implementera den nya läroplanen
som träder i kraft 1 juli 2011. Diskussioner pågår redan nu ute på förskolorna och
vi kommer starta vårterminen med planeringsdagar kring det nya i läroplanen och
vad det innebär.
Vår värdegrund ska förankras ordentligt så alla pedagoger arbetar efter den vision
vi tillsammans skapat.
Barnens utveckling inom matematik och språk är viktiga områden, där vi har
satsat på vidareutbildning av personalen och samarbete med skolan. Detta är
påbörjat inom hela enheten, men mycket arbete återstår.
Vi måste bli bättre på att arbeta med natur och teknik som kommer lyftas upp
ytterligare i läroplanen.
Den inre och yttre pedagogiska miljön skall vara inbjudande och stimulerande.
Barnen skall bli nyfikna och få lust till lek, samvaro och utforskning av miljön.
Detta är ett viktigt utvecklingsområde för enheten, där vi har kommit lite olika
långt inom enheten.
Den pedagogiska dokumentationen är ett område som kan utvecklas vidare. Det
ser olika ut i enheten och vi måste föra fler diskussioner om det är dokumentation
eller pedagogisk dokumentation.
Ett nytt utvecklingsområde fr o m 2010 är att alla pedagoger kontinuerligt skall
arbeta mot en måluppfyllelse där fokus ligger på resultat vilket sedan analyseras.
Ett nytt utvecklingsområde 2011 kommer vara att börja arbetet mot resultatbaserad
styrning. Vi får se om det arbetssätt vi har idag kan fortsätta i viss mån och vi får
ta till oss de förändringar det innebär med resultatbaserad styrning.

Åtgärder för utveckling
På planeringsdagar och olika mötesforum som pedagogmöte och
reflektionsgrupper kommer läroplanen diskuteras.
I januari kommer ledning och alla förskollärare gå på föreläsning om nyheterna i
läroplanen.
Utifrån våra styrdokument och nyheterna i läroplanen kommer vi arbeta vidare
med det arbete vi påbörjat kring matematik och språk samt utveckla det vidare. Vi
kommer se till att pedagoger får fortbildning, vi hoppas på fortsatt samarbete med
skolan och vi kommer reflektera och analysera utvecklingen i våra
reflektionsgrupper samt i arbetslagen på pedagogmöten och planeringsdagar.
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Vi kommer i någon form hitta strukturer för hur vi ska bli bättre på att arbeta med
natur och teknik.
Pedagoger som nyligen genomgått lärarutbildning skall förmedla kunskaper inom
enheten kring arbetet med pedagogisk dokumentation.
Bildpedagogen kommer att leda en del utbildningstillfällen med pedagoger kring
skapande och pedagogisk dokumentation.

Kvalitetsredovisning upprättad av
Anne Scharfstein, förskolerektor och Marianne Gustafsson, bitr. förskolerektor

KUNGSHOLMEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.1-015-2011
SID 1 (9)

PILGÅRDARNA

2011-02-23

Verksamhetsberättelse 2010 Pilgårdarna
Sammanfattande analys
Enhetens ledning bedömer att barnen i Förskoleenheten Pilgårdarna har haft ett
roligt och lärorikt år och där
måluppfyllelsen av våra mål och åtaganden har varit god. Barnen har varit glada,
frimodiga, rörliga och pratsamma.
Pedagogernas förhållningssätt till barnen har präglats av en vilja att verkligen
lyssna, se och förstå barnens behov och hur barn lär.
Under 2010 har vi också blivit bättre på att göra systematiska
kvalitetsuppföljningar av den pedagogiska verksamheten. Ett gemensamt underlag
i enheten har tagits fram som hjälp för att få syn på verksamheten ur ett
självkritiskt perspektiv. Pedagogernas egen självvärdering visar också vilka
utvecklingsområden som är aktuella för respektive arbetsgrupp.
Resultatet av brukarenkäten ser olika ut på olika frågor i olika förskolor. Vissa av
enhetens förskolor har nått målet med god marginal och för andra fattades det
några procentenheter.
Förskolerektor skickade via e-post ut en förfrågan till alla föräldrar i enheten om
hur de uppfattar och förstår frågorna i enkäten, bl.a. om trygg och säker miljö och
barns utveckling och lärande. Svaren har använts i vårt fortsatta utvecklingsarbete.
Enhetens ekonomiska resultat blev bättre än förväntat. Uppföljning av
Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad
NÄMNDMÅL:

Alla parker och grönområden är välskötta och attraktiva för
invånare och besökare.
Nämndens aktiviteter
Utvärdering av variabler och omklassning av
data i databasen PARK.

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-12-31

Avvikelse

www.stockholm.se
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

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

2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och
utveckling i en trygg miljö
KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Andel nöjda föräldrar i
förskoleundersökningen
avseende trygg och säker
miljö

65 %

85 %

öka

2010

Andel nöjda föräldrar i
förskoleundersökningen
avseende utveckling och
lärande

58 %

85 %

öka

2010

3

3,1

2010

Resultatet av enheternas
självvärdering avseende
utveckling och lärande inom
förskola

NÄMNDMÅL:

Barn uttrycker sina tankar och åsikter och påverkar därigenom sin
situation och förskolans verksamhet (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Barnen uttrycker sina tankar och åsikter och påverkar därigenom
sin situation och förskolans verksamhet.
Uppfylls helt

Barnen har kunnat uttrycka sina önskemål, tankar och åsikter enskilt eller i
grupp. Bl.a. i mindre samlingar där alla fått talutrymme och blivit lyssnade
på eller vid lunchborden m.m. Barnen har också uppmuntrats till dialog och
samtal om hur "saker och ting ska gå till på förskolan" vilket gjort att
verksamheten utformats med hjälp av barnen . Pedagogerna har också hjälpt
till att tolka barnens intentioner, gester och kroppsspråk vilket resulterat i att
även de yngsta barnen har kunnat påverka sin vardag på förskolan.
Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se
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NÄMNDMÅL:

Förskolan har god kommunikation med föräldrarna och är lyhörd
för deras önskemål (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Vi ska skapa ett klimat där föräldrar blir delaktiga i förskolans
uppdrag.
Uppfylls helt

I forum som förskoleråd, föräldramöten, samtal i vardagen och
informationsbrev via e-post har föräldrar fått ta del av förskolans uppdrag,
ställt sina frågor och haft dialog med förskolans personal och chef.
NÄMNDMÅL:

Förskolan är rolig, trygg och stimulerande och bidrar till
jämställdhet, respekt och likabehandling (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Vi ska erbjuda en miljö där barnen kan utvecklas till självständiga,
nyfikna och medkännande individer med god självkänsla.
Uppfylls helt

Alla enhetens barn har varit glada, frimodiga och nyfikna, både på personer,
saker och företeelser. Pedagogerna har arbetat mycket med barnens "jag"
och kamratskap på olika sätt. De barn som varit tillbakadragna eller blyga
har fått hjälp och lärt sig att "kliva fram" lite mer och kunna hålla fast vid
sin vilja och åsikt utan på bekostnad av andra. De barn som varit lite för
burdusa och aktiva i kontakten med andra barn har fått hjälp och lärt sig att
"backa" lite och lyssna på kamraterna när "de inte vill". Barnen har också
generellt varit frågvisa och nyfikna på andra barn, föräldrar och vuxna.
I barngrupperna blev det samtidigt mer livligt och högljutt under
försommaren. Barn och personal utstrålade glädje och förväntningar inför
senvårens verksamhet, men förutsägbarhet och rutiner i verksamheten
försvårades också och pedagogerna anpassade barngrupper och dagens
verksamhet efter förutsättningarna.
Pedagoger, ledning och föräldrar var medvetna om att orsaken till
förändringen bl.a. var att ett flertal pedagoger blev föräldralediga med ny
personal som följd, många barn fick småsyskon under våren, samtidigt som
många barn var både glada och oroade eftersom de skulle sluta under
sommaren, antingen genom byte av förskola, flytt med familjen eller börja i
skolan.
Vi startade hösten med att fokusera och förtydliga vårt uppdrag både för oss
själva och för föräldrarna, vilket i sin tur resulterade i att barnen har en ännu
större möjlighet till att utveckla sin självständighet, nyfikenhet och
medkänsla. Barnen har med pedagogers respektfulla och medvetna
Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se
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bemötande bl.a. fått testa, samtala, undersöka och pröva på, att i lek och
glädje utföra och bekanta sig med olika utmaningar som ger en bra grund
för god självkänsla.
NÄMNDMÅL:

Förskoletiden är en tid av lustfyllt lärande där språk och matematik
är prioriterade områden (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga i att
uttrycka sig.
Uppfylls helt

Barnen i enheten Pilgårdarna har varit pratsamma, fysiskt aktiva och
kreativa. De har pratat mycket med varandra och mycket med de vuxna. De
barn som inte haft det verbala språket ännu, har kommunicerat med kropp,
ljud och gester. Barnen har fått tillgång till fler språkliga uttryckssätt genom
ett mer medvetet användande av synonymer, fler detaljer och nyanser i
samtalen och matematiska begrepp av pedagogerna. Barnen har också
uttryckt sig också genom dans, sång, rörelse och skapande aktiviteter.
NÄMNDMÅL:

Övergången till förskoleklass är väl förberedd (barn och ungdom)
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Fortsätter implementera Stockholms stads
förskoleplan – en förskola i världsklass

2010-01-01

2012-12-31

Förskolan arbetar aktivt och medvetet i
vardagliga situationer med att stödja och
stimulera barns språk

2009-01-01

2010-12-31

Förskolan tydliggör var föräldrar kan hitta
information samt hur och vad föräldrar kan
påverka i förskolan

2009-01-01

2010-12-31

Stadsdelsnämndens förskolor undersöker
under året möjligheten till certifiering med
Grön Flagg

2009-01-01

2010-12-01

Avvikelse

ÅTAGANDE:

Vi ska arbeta för att övergången till förskoleklassen blir smidig
för barnen.
Uppfylls helt

Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se
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Alla barn som börjat skolan har fått besöka sina skolor tillsammans med
förskolans pedagog. Föräldrar har blivit inbjudna av skolan samt blivit erbjudna
överlämnandesamtal tillsammans med förskolans pedagog.
KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Nämndens aktiviteter
Varje chef lämnar månadsvis ekonomisk
årsprognos till närmaste chef med förslag på
åtgärder om prognosen visar på negativ
avvikelse

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-12-31

Avvikelse

ÅTAGANDE:

Alla ska veta om de ekonomiska förutsättningarna för att kunna
känna ansvar och delaktighet.
Uppfylls helt

På planeringsdagar och Apt får personalen en övergripande presentation om
de ekonomiska förutsättningarna för enheten och tillsammans kom vi på
lösningar för att minska förskolans utgifter och öka förskolans intäkter. All
personal har känt stort ansvar och delaktighet i de ekonomiska
förutsättningarna som gäller.
Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget
Intäkter

Budget
Utfall
Avvikelse
9 920 000 9 805 000
-115 000

Lön
Övriga kostnader

8 810 000
1 584 000

8 511 000
1 317 000

299 000
267 000

S:a kostnader

10 394 000

9 828 000

566 000

Årets resultat

-474 000

-23 000

451 000

Fond vid årets början
Fond vid årets slut
Förändring fond

-

456 000433 000-23 000
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Bokslutet 2010 visar på ett underskott av 23 tkr, vilket är en stor minskning av
underskottet från prognosen från tertial 2.
Åtgärder som gjorts är:
Minimal användning av vikarier vid sjukdom och vård av barn.
Minskad städning av förskolans lokaler till varannan dag samt anställt egen
lokalvårdare på två av förskolorna. Ingen storstädning, enbart golvvård i
förskolorna.
Hålla nere cateringkostnaderna genom att inte beställa fler portioner än som går
åt.
Minimera inköp av alla slag. Prioritera dyrare inköp, ex stolar.
Vikarierna för de fem föräldralediga har lägre lön än de ordinarie pedagogerna.
Enhetens totala barnantal har minskats med fem barn från 1 juli p.g.a. förskolan
Kungspilen inte tillåts ha fler barn än 50, vilket minskar våra intäkter.
Barnantalet för höstterminen är lägre än i prognosen för hela året. Barnen "tog
slut" under sommaren och vi hade ett flertal lediga småbarnsplatser.Vi har dock
kunnat ha en anställning vakant, vilket gjorde att utgifterna minskade.
Enhetens ledning anser att det ekonomiska resultatet beror på att alla anställda
har varit mycket medvetna om det ekonomiska läget för 2010. All personal har
med största allvar och hög medvetenhet medverkat till att hålla kostnader nere
genom att göra hårda prioriteringar vid inköp, vikarieanvändning och inom det
personalsociala området.
Enhetens ledning anser också att om det ekonomiska läget fortsätter ger det
konsekvenser främst på den personsociala delen och på underhåll av inventarier
och nytt material till barnen.
Olika former av kompetenssatsningar för pedagogerna, planeringsdagar där
personalen får byta vardagsmiljö mot konferensmiljö och andra psykosociala
satsningar kan då inte genomföras. Det tillsammans med bl.a. gamla och lagade
inventarier påverkar på sikt till sämre arbetsglädje, kompetens och kvalité på
verksamheten.
Resultatenheter
Analys av balansräkning
Investeringar
Försäljningar av anläggningstillgångar
Betydande projekt som inte är investeringar
Ombudgeteringar
Medel för lokaländamål
Verksamhetsberättelse Enhet
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Övrigt

Synpunkter och klagomål
* Upprepade klagomål angående kodlås som inte fungerar som det ska.
Åtgärd: upprepad felanmälan till Micasa.
* Barnen är inte ute varje dag.
Åtgärd: Efter diskussion i arbetslaget och avklarade inskolningar är alla barnen ute
från 8:30.
Dessutom sover alla barnen ute.
*Klagomål på ett ”stökigt” barn. Det egna barnet påverkas. Vad gör vi åt det?
Åtgärd: Samtal mellan förälder, pedagog och chef. Förälder var mycket nöjd efter
samtalet. Han fick kunskap om hur vi arbetar generellt och vad vi har för
”redskap” när särskilda situationer uppstår.
* En förälder skriver och undrar om det hänt något särskilt med en av
pedagogerna. Pedagogen uppfattas som ovälkomnande och sur i en viss situation.
Åtgärd: Förskolrektor talade med pedagogen som talade med föräldern i samband
med hämtning av barnet. De nådde samförstånd och föräldern har fortsatt
förtroende för pedagogen.
* Ett föräldrapar uppfattar att det förekommer mobbning i barngruppen och undrar
vad som görs.
Åtgärd: Pedagog och förälder har haft utvecklingssamtal. Förskolerektor bjöd in
föräldrarna till "tvåpartssamtal". Uppföljningssamtal tillsammans med pedagog.
Handlingsplan presenterades.
* Förälder uttryckte oro över hur deras barn skulle "ha det" i de nya barngrupperna
som blir i höst.
Åtgärd: Rektor svarade på mailet och skickade än en gång ut information om att
barngruppsindelningen i höst är preliminär och att mycket kan hända i grupperna
innan augusti. Vi kommer dock att tillgodose förälders behov så långt som möjligt
och som är relevant för barnet och verksamheten.
* Barn ”klagar” på ny och ”trött” personal hemma. Vad händer på förskolan?
Åtgärd: Långt och respektfullt svar via e-post från chef. Uppmaning att tala med
pedagogerna.
Nöjd förälder efter samtal med pedagog som förstod att inget ”särskilt har hänt”
och har fortsatt förtroende för förskolan.
*Hur har mitt barn det på förskolan egentligen?
Enskilt samtal chef – förälder. Samtal chef – pedagoger. Samtal pedagog –
förälder

Övrigt
Verksamhetsutveckling
Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

SID 8 (9)

2010 har präglats av ett fortsatt arbete med att förtydliga och fördjupa våra mål i
första hand för oss själva men också för föräldrar.
Mycket av våra gemensamma möten, apt och planeringsdagar har handlat om att
konkretisera våra mål och åtaganden.
Frågor som:
* Hur vet vi att vi är på väg mot våra mål - hur agerar barnen då?
* Hur finns våra mål med oss i vardagen - hur använder vi dem medvetet och som
hjälp i vardagen?
* På vilket sätt kan vi använda våra mål när vi kommunicerar med föräldrarna för
att förtydliga vårt uppdrag?
är några av frågorna vi diskuterat och reflekterat kring.
Med hjälp av dessa frågor kom vi bl.a. fram till att:
* få till "en röd tråd" från 1-åringarna till 6-åringarna när det gäller hur vi
presenterar och beskriver våra mål i både tal, skrift och dokumentation och hur vi
arbetar med dem på respektive avdelning
* koppla våra mål och åtaganden till alla vardagens situationer på förskolan
* få en gemensam grund i enheten där vi "talar samma språk"
Mycket av höstens möten handlade också om den reviderade läroplanen. Vad
kommer det att innebära för oss? Den största delen vi ägnade oss åt var nya
avsnittet om uppföljning och utvärdering.
Pedagogerna började använda ett underlag för uppföljning och utvärdering på sina
planeringsmöten för att få en förståelse för värdet och nyttan av att följa upp sin
verksamhet på det sättet.
Personal
Under året har 5 personer varit föräldralediga.
* Gemensam föreläsning för alla pedagoger om barns språkutveckling
* två pedagoger började på Kungsholmens utbildning om barns flerspråkighet
* två förskollärare fortsatte handledningsutbildningen för VFU studenter
* en outbildad barnskötare började på barnskötarutbildning
* vårt eget interna arbete med mål, åtaganden och läroplan
har varit enhetens kompetenssatsningar.
Sjukfrånvaron
i enheten har varit hög, drygt 6%
Bl.a. näthinneavlossning, axelinflammation, maginfluenser, operation och
sjukskivningar p.g.a. komplicerade graviditeter har varit orsaker till den höga
sjukfrånvaron.
S:t Erikshälsan har varit inkopplade för samtal om stresshantering i förebyggande
syfte och "tidiga insatser" när det gällt upprepad korttidsfrånvaro.
Samverkan och brukarinflytande
Vi har bl.a. att samverkat med:
* Biblioteket på S:t Eriksgatan och på Bolindersplan 1.
Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
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* Kungsholmens resurscentrum.
* Företagshälsovården S.t Erikshälsan
* Servicehusen Serafen och Pilträdet.
* Inom förskoleenheten Pilgårdarna.
* Med föräldrar i förskoleenheten Pilgårdarna.
Brukarinflytandet har bl.a. bestått av:
* daglig kontakt med pedagoger
* information genom e-post från pedagoger och chef
* förskoleråd
* föräldramöten
* "kalasfredag" med "föräldrafika"
* "fixar"dagar och gårdsfester

Bilagor
•

Kvalitetsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse Enhet
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Kvalitetsredovisning
Övergripande bild av verksamheten
I förskoleenheten Pilgårdarna har vi lagt stor vikt vid att det ska kännas roligt att
komma till förskolan. Både barn och vuxna ska känna att de duger och är bra som
de är.
Verksamheten har präglats av nyfikenhet och glädje. Barnens egen lek har haft stor
betydelse för deras utveckling och alla aktiviteter har utgått från lustbetonad lek.
Vi har arbetat utifrån att oberoende av kön, religion, social eller etnisk bakgrund
har alla lika värde. Barnen har fått möjligheter att växa, utvecklats och lärt sig nya
saker med glädje tillsammans med andra barn och vuxna.
Förutom läroplanen för förskolan har vi använt litteratur som fokuserar på vuxnas
förhållningssätt till barn och de olika pedagogiska atmosfärer som förekommer i
förskolan, samt vikten av anknytning mellan barn och vuxna.
Enheten Pilgårdarna består av tre förskolor.
Kungspilen på Inedalsgatan 9, med 50 barn i ålder 1-6 år och 9 pedagoger och ett
ekonomibiträde.
Pilgården på Bolindersplan 3, med 35 barn i ålder 1-5 år och 6 pedagoger och ett
ekonomibiträde.
Småpilarna på Bolindersplan 1 med 20 barn i ålder 1-3 år och 4 pedagoger.

Förutsättningar
Förskoleenheten har bestått av:
Höstterminen 2009: 101 barn
Vårterminen 2010: 108 barn
12 st barnskötare
8 st förskollärare
2 st resurspersoner
2 st ekonomibiträden
1 st förskolerektor
Under vårterminen 2010 har 5 personer blivit föräldralediga.
Alla tre förskolorna har cateringmat. Kungspilen från Sodexo, Pilgården och
Småpilarna från förskolan Serafen.
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Systematiskt kvalitetsarbete
Under hösten 2009 fortsatte vi med att implementera användandet av våra kriterier
för hur barnen ska agera om vi är på rätt väg mot en god måluppfyllelse.
Under våren 2010 arbetade vi mycket med att konkretisera våra mål. Vad betyder
de för oss och hur vet vi att vi är på väg mot en god måluppfyllelse. Dessutom, hur
kommunicerar vi målen till föräldrarna?
Vi fortsatte också vårt arbete med att implementera medvetenheten om vikten av
dokumentation till avdelningarnas uppföljningar. Dokumentationen ger bra
underlag till utvärderingarna som på uppföljningen visar hur vi ska utveckla
verksamheten.
Brukarenkäten, förskoleråd, föräldramöten samt daglig dialog med föräldrar har
varit till hjälp i vårt kvalitetsarbete genom att vi fått syn på förbättringsområden
utifrån ett föräldraperspektiv.
Pedagogernas självvärderingar har varit ett bra verktyg för att se vilka
förbättringsområden varje avdelning har och vad de behöver utveckla.
Genom att samtala med och observera barnens samspel med varandra och med
pedagogerna, har vi fått en uppfattning om vad barnen har tyckt om verksamheten.
Vad har de tyckt om - inte tyckt om? När har de varit glada - eller ledsna? M.m.
De äldre barnen har blivit intervjuade om vad de tycker om verksamheten.
Föräldrarna har också framfört vad barnen säger hemma om verksamheten och om
barnen inte velat komma, eller om de längtat och skyndat sig till förskolan.
Uppföljning har skett på apt och avdelningsmöten och utvärdering har skett under
planeringsdagarna i december och i juni.
Till grund för kvalitetsredovisningen ligger bl.a:
Intervjuer med barn
Dialog med föräldrar
Dokumentation av olika slag
Pedagogernas självvärderingar
Medarbetarenkäten samt
Brukarenkäten.
Resultatet av brukarenkäten blev olika på de olika förskolorna, från 61 % till 100
% nöja föräldrar på samma fråga i de olika områden och från 57 % till 88 % som
helhet nöjda, alltså inte helt tillfredsställande för oss. Det i sin tur resulterade i att
enhetens pedagoger och ledning ville ta reda på varför svaren blev som de blev
och varför pedagoger och ledning i vissa fall ser och värderar verksamheten
annorlunda än vad resultatet av enkäten visade. Se "åtgärder för utveckling"

Åtgärder för utveckling från föregående
kvalitetsredovisning
Åtgärderna för utveckling har bestått bl.a av att på våra gemensamma möten ha
arbetat enskilt, i små grupper och i stor grupp. Det har varit viktigt att var och en
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fått en förståelse för hur och varför "jag själv" tycker och gör som jag gör.
Därefter har var och en fått delge sin syn och lyssnat på sina kollegor, sedan i
dialogform diskuterat ämnet. Till sist har personalgruppen tillsammans format
dokument som reglerar hur vi förhåller oss till de olika utvecklingsområdena.
Alla pedagoger deltog i föreläsningen om barns språkutveckling och två
pedagoger har också deltagit i utbildning om barns flerspråkighet. Efter
utbildningarna har pedagogerna tillsammans diskuterat, ställt frågor, lyssnat och
delgett varandra sin kunskap o förståelse inom detta område. Detta har resulterat i
att kunskapen om barns språkutveckling ökat i enheten.
De arbetslagsgrupper som haft behov av handledning av Kungsholmens
specialpedagog och barnpsykolog har haft det regelbundet.
Brukarenkäten har haft stor betydelse för vårt fortsatta utvecklingsarbete.
Förskolerektor ställde 6 st frågor från de olika områdena, via e-post till enhetens
alla föräldrar om hur de uppfattar och förstår frågorna i enkäten. Pedagoger och
chef gjorde en analys tillsammans utifrån resultatet av enkäten och de svar och
synpunkter vi fick in, på planeringsdagen i juni. Det resulterade i konkreta förslag
på vad vi ska förbättra och förändra för att öka tydligheten och kvaliteten i våra
verksamheter framöver.

Mål/Åtaganden
Normer och värden
Utvärdering av likabehandlingsplan/plan kränkande behandling
Hösten 2009 reviderades likabehandlingsplanen på apt. Varje förskola och
avdelning gjorde en ny kartläggning över sin miljö och barngrupp och vad och hur
de bör vara uppmärksamma på, så att inget barn kränks i verksamheten.
Likabehandlingsplanen är ett dokument som har varit till hjälp i diskussioner både
mellan pedagoger och pedagog - förälder om förhållningssätt mellan pedagoger barn och barn - barn.
Enhetens arbete med "vår värdegrund" går hand i hand med innehållet i
likabehandlingsplanen. Dessa styrdokument är grunden för ett bra arbetsklimat
och en lärande organisation.
NÄMNDMÅL:

Förskolan är rolig, trygg och stimulerande och bidrar till jämställdhet,
respekt och likabehandling
ÅTAGANDE:

Vi ska erbjuda en miljö där barnen kan utvecklas till självständiga,
nyfikna och medkännande individer med god självkänsla.
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Arbetssätt
Förutom läroplanen för förskolan kommer vi att använda boken "Möten för
läranden" som fokuserar på vuxnas förhållningssätt till barnen. Det ska vara roligt
att komma till förskolan där det finns vuxna som uppmuntrar barnens egna tankar,
åsikter och idéer.
Barnen ska själva avgöra om de ex. vill vara med i leken eller äta upp maten. De
vuxna ska erbjuda olika aktiviteter, uppmuntra och ha en tro på att barnen kan.
Materialet ska vara lättillgängligt, stimulerande och utmanande för barnen.
Vi ska arbeta med vår värdegrund och de värdegrundsbegrepp vi gemensamt
kommit fram till i vardagen.
Vi ska medvetet arbeta utifrån ett genusperspektiv.
Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och inflytande över vardagen.
Olikheter mellan barn och pedagoger ses som en tillgång genom att det blir synligt
att det är okey att tänka, tycka, vara och agera på olika sätt.
Uppföljning
Vi följer regelbundet upp hur våra strävansmål är på väg att uppfyllas, på
avdelningsmöten, apt och planeringsdagar.
Svaren på föräldraenkäterna är ett utmärkt underlag, att utveckla och följa upp
verksamheten utifrån.
Dessutom använder vi åtagandets kriterier för åtagandet, vilket bl.a. är:
* Barnen tar för sig av den pedagogiska miljön.
* Barnen leker i grupp.
* Barnen vågar pröva sig fram.
* Barnen skapar goda kamratrelationer.
* Barnen vågar uttrycka sig, både verbalt och kroppsligt.
* Barnen kan hålla fast vid sin vilja - åsikt - önskan.
* Barnen vågar "ta för sig" utan på bekostnad av andra.
Utveckling
Genom att bedöma och analysera våra underlag vet vi om vi är "på rätt väg" att nå
våra strävansmål. De dokumenterade underlagen är bl.a:
* Filma eller observera en situation, ex. samling för att se kroppsspråk,
ansiktsuttryck m.m om något barn känner obehag, rädsla, osäkerhet, glädje eller
säkerhet m.m.
* Intervju som består av öppna frågor. Enskilt eller i grupp om rädslor, viljor,
olikheter, lika värde m.m.
* Observera ex. ansiktsuttryck, hur barnet reagerar i "nya" miljöer eller situationer.
Resultat
Pedagogernas arbetssätt har resulterat i att barnen bl.a. spontant:
* tar för sig av olika slags material, vilket de undersöker och provar sig fram med
* delar med sig av ex frukt eller lekmaterial
* bjuder in varandra i grupplekar
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* vågar uppträda inför varandra
* hjälper varandra, ex. hjälpa kompisen med mössan eller konstruera häftiga
pappersplan
Bedömning och analys
Genom att pedagogerna har:
* uppmuntrat barnen till att våga, prova och "ta reda på" olika saker...
* hjälpt barnen att synliggöra och tolka vad de känner och vill i olika situationer
och sätta ord på det. Ex. säga nej, stopp och jag vill inte... lika väl som ja, kanske
och jag vill....
* visat att det är bra att vara, tänka och tycka olika
* använt olika aktiviteter och situationer, ex samlingar och lekar där barnen fått
träna på att våga, pröva och visa på att det är ok. att tycka och tänka olika...
* visat och samtalat om att det är ok. att visa alla känslor så länge man inte gör
någon kompis illa...
har enhetens barn varit glada, frimodiga och nyfikna.
* Genom att ha arbetat för att åstadkomma ett öppet arbetsklimat, där alla fått sagt
sin mening och uttryckt både glädje och missnöje, har vi byggt upp en vardag där
varje barn och vuxen har känt sig viktiga för verksamheten. Glädje, nyfikenhet,
delaktighet och ansvar är grunden till en bra förskoleverksamhet.
* Enligt pedagogernas egen självvärdering inom området: barnen kan utvecklas
till självständiga, nyfikna och medkännande individer med god självkänsla
behöver pedagogerna utveckla arbetet med dokumentation och uppföljningar.
Detta bl.a. för att främja och utmana kreativitet och kulturell variation samt för att
följa upp och fördjupa bilden av verksamheten.

Utveckling och Lärande
NÄMNDMÅL:

Förskoletiden är en tid av lustfyllt lärande där språk och matematik är
prioriterade områden
ÅTAGANDE:

Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga i att uttrycka
sig.
Arbetssätt
Vi ser varje tillfälle, ex. påklädning, blöjbyte och matstund, som ett viktigt tillfälle
till dialog och ett språkligt lärande för barnen.
Vi har dialog med barnen, ställer frågor och lyssnar aktivt på barnens svar.
Vi använder mycket bokläsning, sång, rim och ramsor och rörelse under dagen.
Vi uppmärksammar barns sätt att vilja uttrycka sig. ex genom kroppsspråk, för att
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förstå barnens intentioner.
Använda matematiska begrepp så som mängd, antal, motsatser och siffror.
Vi använder olika slags material att experimentera med, att leka ex. affär med och
till bygg och konstruktionslek.
Vi ser ur barnens perspektiv när det det gäller att utöva olika former av kultur
tillsammans med barnen, så som regellekar, skapande och motoriska övningar. Det
kan kopplas till Stockholm stads strategiska plan "kultur i ögonhöjd" och "kultur
MED barn och unga".
Uppföljning
Arbetslagen ska regelbundet följa upp barnens utveckling på arbetslagsmöten,
APT och planeringsdagar.
Genom bedömning och analys av kriterierna kan vi göra uppföljningar. Kriterierna
är bl.a:
* Barnen är pratglada.
* Barnen vågar själva pröva nya former att uttrycka sig, ex genom skapande ex.
bygga höghus av toarullar, sång eller drama ex. leka samling eller motoriskt ex.
dansa djungel utan initiativ eller inblandning av de vuxna. Det kan kopplas till
Stockholms stads strategiska plan "kultur i ögonhöjd" och "kultur AV barn och
unga".
* Barnen har en vilja att bli förstådda.
* Barnen sorterar, reflekterar över begrepp som lika-olika, liten-stor, lätt-tung,
antal och mängd m.m.
* Barnen ger respons på kommunikation från andra barn och vuxna.
Genom bedömning och analys av underlagen för kriterierna vet vi om vi är "på rätt
väg" för att nå våra strävansmål.
Se Utveckling.
Utveckling
Genom att bedöma, analysera och dokumentera underlagen till kriterierna
utvecklar vi verksamheten till att nå våra strävansmål. Dokumenterade underlag
kan bl.a vara:
* Använda en bild att samtala kring.
* Observera eller spela in och dokumentera barnens samtal.
* Obesevera en återkommande situation. Ex. dukning-matstunden eller
påklädningen. Hur kommunicerar barnet för att göra sig förstådd? Matematiskt:
Hur många vantar behöver jag? Hur många tallrikar behöver vi när alla barn vid
bordet är här? m.m.
* Be barnen återberätta ex. en bok.
Resultat
Pedagogernas arbetssätt har resulterat i att barnen bl.a.spontant:
* de barn som ännu inte har det verbala språket använder sig av gester, ljud och
kroppen för att göra sig förstådd
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* gärna använder sin kropp till musik, ex dansar, hoppar eller rör sig rytmiskt i
rummet
* hämtar material de vill använda, ex böcker, kläder eller klossar
* återberättar händelser och upplevelser de varit med om
* använder begrepp, ex rektangel eller mindre än, som tidigare inte förekommit
hos barnen
* använder (har förståelse för) begrepp i rätt sammanhang, som tidigare inte
förekommit hos barnen
* visar hela känsloregistret. Glädje, ilska, sorg m.m.
* undersöker material och använder det till skapande
* sorterar olika saker i ex. storlekar, färger eller annan grupptillhörighet
Bedömning och analys
Genom att pedagogerna bl.a. har:
* erbjudit olika alternativ på aktiviteter
* visat på hur man använder olika material
* använt sig av begrepp de tidigare inte använt
* visat att det är bra att tänka, tycka och vara olika
har barnen fått möjligheter att utveckla sin förmåga att uttrycka sig
* Dessutom berättar föräldrar vad barnen säger, gör eller sjunger hemma, vilket de
lärt sig på förskolan.
* De olika förskolornas lokaler är väldigt olika utformade. Det påverkar ex. de
olika avdelningarnas möjligheter att ex. ha material framme i barnens höjd.
* Enligt pedagogernas egen självvärdering inom områdena språk och matematik
behöver pedagogerna utveckla arbetet med att tillföra verksamheten mer material
av olika svårighetsgrad som främjar barnens nyfikenhet, undersökande,
möjligheter att dra slutsatser och komma fram till olika lösningar. Dessutom
behöver de utveckla dokumentation och uppföljning som bl.a. leder till planering
tillsammans med barnen.

Barns inflytande
NÄMNDMÅL:

Barn uttrycker sina tankar och åsikter och påverkar därigenom sin
situation och förskolans verksamhet
ÅTAGANDE:

Barnen uttrycker sina tankar och åsikter och påverkar därigenom sin
situation och förskolans verksamhet.
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Arbetssätt
Vi stävar efter en så samspelande atmosfär (se boken "Möten för lärande",
pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan. Av Eva Johansson) som
möjligt.
Lek och fantasi utgör grunden i alla aktiviteter.
Pedagogerna ska följa barnen och vara nyfikna på och ta reda på vad de "har för
planer", fånga upp intressen och ge bränsle till barnens lek. Ta barnens idéer och
önskningar på allvar.
Uppföljning
På arbetslagsmöten, planeringsdagar och Apt följer vi upp i vilken utsträckning
barnen har påverkat verksamheten.
Genom barnintervjuer, observationer och föräldraenkäter får vi också underlag att
arbeta vidare med och utveckla arbetssättet som gör att barnen i så hög grad som
möjligt kan påverka sin situation på förskolan.
Dessutom bedömer och analyserar vi kriterierna för åtagandet. Kriterierna är bl.a:
* Barnen kommer med egna förslag på vad de vill göra, vem de vill leka med, vad
de vill delta i och ex. hur mycket de vill äta.
* Barnen kommer med förslag om förändringar.
* Barnen använder miljön aktivt i sin lek.
* Miljön är föränderlig utifrån barns och vuxnas idéer, intressen och tankar.
* Barnen vågar visa och använda alla sina känslor.
Dessutom bedömer och analyserar vi underlagen för kriterierna. Se Utveckling.
Utveckling
Genom att regelbundet bedöma och analysera underlagen på uppföljningen av
kriterierna, får vi reda på om vi "är på rätt väg" för att nå våra strävansmål.
Exempel på underlag är:
* Dokumenterade intervjuer av de lite äldre barnen.
* Bilder på valmöjligheter för de yngre barnen, där vilka barn som väljer vad och
hur ofta, dokumenteras.
* Dokumenterade "möten” där barnen tillsammans får uttrycka sina önskemål.
* Anteckna hur ofta och hur många gånger har barnet fått välja utifrån eget
önskemål.
Genom att nå mot strävansmålet kommer barnen att i högre grad få möjligheter att
påverka sin vardag och sin situation i förskolan.
Resultat
Pedagogernas arbetssätt har resulterat i att barnen spontant bl.a:
* kommer med egna förslag på vad de vill göra
* föreslår utflyktsmål
* väljer vad de vill arbeta med i projekt eller tema
* tar för givet att det är tillåtet att uttrycka sina tankar och vilja
* visar med kropp, ljud och gester när de inte vill eller vad de vill
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* tar initiativ till att använda olika material
* tar initiativ till olika lekar
* själva bestämmer vad och hur mycket de vill äta
* själva bestämmer med vem de vill leka och vad de vill leka
Bedömning och analys
Genom att pedagogerna bl.a:
* uppmuntrat lekar och projekt som barnen själva satt igång
* har intervjuat barn
* ställt frågor till barnen som inte haft färdiga svar om ex vad, var och hur de vill
leka/skapa/konstruera m.m
* uppmuntrat till att visa och tala om dess rätta känsla, ex. ledsen, arg, glad, trött
m.m.
* uppmuntrat barnen till egna initiativ när det gäller skapande, bokläsning m.m.
* hjälpt till att tolka barnens vilja, åsikt och initiativ som de sedan fått bekräftat att
de uppfattat rätt i
* förhållit sig individuellt till barnen, inte dragit alla barn över en kam
har barnen fått möjlighet att påverka vardagen i förskolan
* Enligt pedagogernas egen självvärdering inom området inflytande och
delaktighet, behöver pedagogerna utveckla arbetet med att öka föräldrars och
framförallt barnens inflytande. Det ökas och synliggörs bl.a. genom
dokumentation, uppföljning och återkoppling till barn och föräldrar. Det leder
också till att planering lättare kan göras tillammans med barnen.

Förskola och hem
NÄMNDMÅL:

Förskolan har god kommunikation med föräldrarna och är lyhörd för
deras önskemål
ÅTAGANDE:

Vi ska skapa ett klimat där föräldrar blir delaktiga i förskolans uppdrag.
Arbetssätt
Genom dialog med pedagogerna vid lämning och hämtning, ska föräldrar få
information om vad som händer på förskolan och med barnen.
Närhelst ska föräldrar få enskilt samtal med pedagogerna om behov uppstår. Minst
en gång om året genomförs utvecklingssamtal föräldrar-pedagoger.
På föräldramöten, minst en gång per termin, finns möjlighet att diskutera
verksamheten i grupp.
På förskoleråden, tillsammans med förskolerektor och pedagoger får föräldrar
tillfälle att lämna synpunkter, få svar på frågor och diskutera förskolans
verksamhet.
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Uppföljning
Uppföljning sker i vardagen och genom att analysera föräldraenkäterna, på APT
och planeringsdagar.
Utveckling
Genom bedömning och analys av svaren i föräldraenkäten, samt samtal kring
föräldrars delaktighet tillsammans med föräldrar på förskoleråd kan vi ta reda på i
vilken utsträckning föräldrar känner sig delaktiga i verksamheten. Utifrån dialog
och svar i enkäten kan vi utveckla formerna för föräldrars delaktighet i förskolans
uppdrag.
Resultat
Föräldrarna har gett information om vad som hänt hemma på kväll och morgon
och fått information om vad som hänt deras barn på förskolan under dagen, vad
som planeras framöver och syfte med detta.
På "utvecklings"samtal pedagog - förälder har det enskilda barnet stått i fokus och
föräldern har fått inblick i hur verksamhetens mål tillgodosett barnets behov vilket
resulterat i en förståelse för hur pedagogerna tillgodoser det enskilda barnets
behov.
Under våren 2010 har pedagoger och ledning tagit fram underlag till förbättringar,
med hjälp av brukarenkäten, utifrån föräldrars behov av information och kunskap
om förskolans uppdrag. Vi började arbetet med förbättringarna innan sommaren
och ser inget resultat av det ännu.
Bedömning och analys
* Pedagogerna har använt inskolningen med nya barn och föräldrar för att visa och
presentera förskolans mål och innehåll samt att bygga upp en förtroendefull
relation till föräldrarna.
* Föräldrarna har varit delaktiga i förskolans uppdrag bl.a. i dialog med pedagoger
vid lämning och hämtning och på utvecklingssamtal pedagog - förälder, vilket
resulterat i större förståelse för sitt barns vardag på förskolan.
* Hur förskolan, grupperna och hur det fungerar på Kungsholmen i övrigt har
föräldrarna fått bättre kunskap om genom förskoleråd och på föräldramöten

Samverkan
NÄMNDMÅL:

Övergången till förskoleklass är väl förberedd
Aktivitet

Startdatum Slutdatum

Fortsätter implementera Stockholms stads förskoleplan – en förskola i 2010-01-01
världsklass

2012-12-31
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Aktivitet

Startdatum Slutdatum

Förskolan arbetar aktivt och medvetet i vardagliga situationer med att 2009-01-01
stödja och stimulera barns språk

2010-12-31

Förskolan tydliggör var föräldrar kan hitta information samt hur och
vad föräldrar kan påverka i förskolan

2009-01-01

2010-12-31

Implementera ”Kultur i ögonhöjd” – för, med och av barn och unga, 2010-01-01
en strategisk plan för barn och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012

2012-12-31

Stadsdelsnämndens förskolor undersöker under året möjligheten till
certifiering med Grön Flagg

2010-12-01

2009-01-01

ÅTAGANDE:

Vi ska arbeta för att övergången till förskoleklassen blir smidig för
barnen.
Arbetssätt
De barn som ska börja i förskoleklass till hösten ska delta i den förberedda
inskolningen som samarbetet mellan skola-förskola kommit överens om. Ex.
besök i förskoleklass och matsal samt deltagande i förskolekören som består av
blivande förskoleklass och nuvarande förskoleklass.
Uppföljning
På hösten utvärderas övergången till förskolklassen tillsammans med pedagoger
från skola och förskola.
Resultat
Barnen som började i skolan 2010 deltog tillsammans med pedagog från förskolan
i planerade aktiviteter förskola - skola.
Skolan inbjöd föräldrarna till föräldramöte och besök i skolan.
Överlämnandesamtal tillsammans med förälder, pedagog från förskola och
pedagog från skola, erbjöds olika beroende vilken skola barnet började i.
Bedömning och analys
* Samverkan med (Fridhems)skolan, där de flesta av barnen började, bestod enbart
i att Kungspilens pedagog tillsammans med förskolans barn deltagit i kören med
förskolebarn och förskoleklassbarn, de har också besökt förskoleklassrum och
matsal.
* Föräldrarna var på föräldramöte och på besök i skolan.
* Förskolan upplevde att skolan inte hade resurser till att ha överlämnande samtal
eller att utöka samverkan med förskolorna i området.
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Övrig uppföljning
* Enheten Pilgårdarnas anställda har varit ansvariga/ombud för olika områden i
verksamheten under året. Intentionen var att respektive grupp och förskolerektor
skulle ha ca 2 möten/termin, för att hålla ämnet aktuellt, sprida information till
kollegor och få det till en naturlig del av sitt arbete i vardagen. Detta fungerade
dock inte och utmaningen för detta läsår var att möjliggöra tid för respektive grupp
att träffas.
Det har varit svårt. Under läsåret som gått avsatte vi tid för respektive grupp på del
av planeringsdag och något apt. Detta har dock inte räckt till att hålla "lågan
brinnande" för att få ett ansvarstagande och engagemang i respektive grupp.
Utmaningen för förskolerektor fortsätter alltså i att möjliggöra för respektive
grupp att träffas.
* Vi behöver dessutom finna bättre och mer effektiva sätt att ge och få information
mellan förskolerektor, medarbetare, avdelningar och förskolor. Detta är också en
utmaning inför nästa läsår.

Sammanfattande analys och bedömning av
måluppfyllelsen och lärdomarna under läsåret
Enhetens ledning bedömer att barnen i Förskoleenheten Pilgårdarna har haft ett
roligt och lärorikt år och där måluppfyllelsen av våra mål och åtaganden har varit
god. Enhetens styrkor har möjliggjort processer i personalgrupperna som bidragit
till trivsel för både pedagoger, barn och föräldrar. Problem som uppstod har kunnat
lösas och en utveckling av verksamhetens olika delar har kunnat genomföras.
Några föräldrar har haft sina barn i kö till andra förskolor, men valt att tacka nej
till ny plats eftersom de uttryckt att de varit nöjda i enheten Pilgårdarna. Styrkorna
har bl.a. varit:






Pedagogernas förhållningssätt till barnen har präglats av ett genuint
intresse, en vilja att verkligen lyssna, se och att försöka förstå barnets
behov och hur barn lär.
Pedagogerna har tyckt om att arbeta med barn och varit engagerade, även i
"tyngre" perioder. På planeringsdagar, apt och i den dagliga verksamheten
har det funnits en förmåga att diskutera, byta erfarenheter och reflektera
över verksamhetens alla delar.
Pedagogerna har haft, eller utvecklat, ett positivt och professionellt
förhållningssätt till föräldrarna.
Exempel på insatser för att skapa ett professionellt förhållningssätt med
nöjda föräldrar är:
Samtal i arbetslag om vad ett professionellt förhållningssätt inneburit.
Snabbt återkopplat av pedagoger och förskolerektor med respektive ev.
missnöjd förälder, där de fick tillfälle att tala om sitt missnöje, därefter
samtal i arbetslag om hur förskolan skulle kunna "vända missnöjet" till en
mer positiv inställning.
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Information till föräldrarna på olika sätt.
Pedagogerna genomförde det föräldrarna blivit informerade om att barnen
skulle få göra.
Enheten har fortsatt sitt arbete med en gemensam värdegrund som också
innebär en gemensam barnsyn.
På planeringsdag och apt har vi arbetat med "vad kännetecknar en
verksamhet när den är som allra bäst" och "vad kännetecknar ett
medarbetarskap som gör vår önskvärda verksamhet möjlig".
Planeringsdagen var mycket givande och alla medarbetarna har uttryckt att
det är mycket viktigt och givande att få ta del av varandras tankar och
åsikter för att komma fram till en gemensam "bild".

Utvecklingsområden
* Enligt: "självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola" finns
utvecklingsområden att arbeta med framöver. Gemensamt för samtliga avdelningar
är dokumentation, uppföljning och återkoppling som behöver utvecklas.
Dessutom utveckla och förbättra miljön avseende matematiskt utforskande, bygg
och konstruktion.
* Hur vi ska bedriva våra utvecklingssamtal med föräldrarna är ett annat område
vi ska fortsätta att utveckla. Vi har påbörjat arbetet genom gemensamma underlag
för samtalen. I slutet av vårterminen 2010 började vi arbeta med portfoliopärmar
för barnen som "ser lika ut" i enhetens alla avdelningar.
* Dessutom ska de olika ansvarsområdena implementeras bättre hos
medarbetarna, för att de ska få en större medvetenhet när det gäller de olika
områdena.

Åtgärder för utveckling
* En stor betydelse för vårt fortsatta kvalitetsarbete är att systematisera
dokumentation och regelbundna uppföljningar av avdelningarnas verksamhet.
Medvetenheten och förståelsen om nyttan och fördelen med tät dokumentation av
verksamheten behöver öka. Likaså implementeringen av dokumentation om
verksamheten.
Uppföljningarna kommer att ske minst varje månad på avdelningsmötena och
utvärderingar i slutet av varje termin.
* Regelbunden återkoppling av ex. pedagogernas egen självvärdering kommer att
vara viktigt för att implementera nya förhållningssätt till olika områden.
* Åtgärderna för utveckling kommer också att bestå bl.a av att på våra
gemensamma möten arbeta enskilt, i små grupper och i stor grupp. Det kommer att
vara viktigt att var och en får en förståelse för hur och varför "jag själv" tycker och
gör som jag gör. Därefter behöver var och en delge sin syn och lyssna på sina
kollegor, sedan i dialogform diskutera ämnet. Till sist kommer personalgruppen
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tillsammans att forma dokument som reglerar hur vi förhåller oss till de olika
utvecklingsområdena.

Kvalitetsredovisning upprättad av
SOLWEIG PILBLAD
Förskolerektor för förskoleenheten Pilgårdarna

KUNGSHOLMEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.1-015-2011
SID 1 (17)

SPRÅKRIKET

2011-03-01

Verksamhetsberättelse 2010 Språkriket
Sammanfattande analys
Vi har under verksamhetsåren 2009 och 2010 kunnat konstatera att den
pedagogiska kompetensen inom enheten har varit ojämn och vårt målarbete
behövde bli tydligare. Det underlag som vi stödjer resultatet på är arbetslagens
utvärderingar, Självskattningen, Hälsoprofilsamtal/ medarbetarsamtal chefmedarbetare och Brukarenkäten.
Vårt arbete under 2010 utifrån enhetens pedagogiska år har gett möjlighet till ökad
måluppfyllelse.
Tävlingsbidraget till kvalitetsutmärkelsen i Stockholm stad 2010 skrevs av
förskolerektor, biträdande förskolerektor, specialpedagog, språkpedagogen, och
enhetens pedagogiska handledare. Innehållet var strukturen för enhetens
systematiska kvalitetsarbete.
I återkopplingen av examinatorerna och gruppens analys framkom det tydligt
styrkor (mångfald) och utvecklingsområden (delaktighet i systematiskt
kvalitetsarbete). Inför verksamhetsåret 2011 kommer enhetens
verksamhetsutveckling ha fokus på förankring och delaktighet i enhetens
systematiska kvalitetsarbete.
Implementering av enhetens arbetsmaterial som beskriver våra pedagogiska
verktyg har skett under 2010.
Resultatet blev att vi möttes i en samsyn kring;
- Enhetens pedagogiska år
- Grundverksamhet
- Pedagogisk dokumentation
- Reflektion
- Portfolio
- Barnporträtt
- Föräldraaktiv inskolning
- Utvärdering och utveckling
- Värdegrundsorden: Respekt; Lyssna på varandra, Mångfald, Delaktighet &
Inflytande, Tydlighet, Arbetsglädje och Reflektion

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

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

2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och
utveckling i en trygg miljö
KF:s indikatorer
Andel nöjda föräldrar i
förskoleundersökningen
avseende trygg och säker
miljö

Periodens
utfall
83 %

Årsmål
85 %

KF:s
årsmål
öka

Period
2010

Kommentar:
2008 Brukarenkät kring säkerhet. 75.25% siffran gäller för 4 förskolor där svarsfrekvensen blev
statistiskt mätbar.
2009 genomfördes ingen Brukarenkät i staden. Språkriket genomförde en egen.
2010 Brukarenkät: I förskolan är miljön trygg och säker: 79% Två förskolor av sex förskolor
saknas i Brukarenkäten 2010.
Mitt barn känner sig trygg i förskolan: 87%
Andel nöjda föräldrar i
förskoleundersökningen
avseende utveckling och
lärande

80 %

85 %

öka

2010

3,1

2010

Kommentar:
2010 Utveckling och lärande
I förskolan uppmuntras mitt barns nyfikenhet och lust till lärande:
80%.
Resultatet av enheternas
självvärdering avseende
utveckling och lärande inom
förskola

3,06

Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se
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KF:s indikatorer

Periodens
utfall

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Kommentar:
Alla avdelningar och förskolor lämnade in en nygjord självvärdering inför kvalitetsredovisning
2010.
Genomgång av resultatet på självvärderingen skedde på arbetslagdialogen tillsammans med
förskolerektor, biträdande förskolerektor, pedagogisk handledaren och språkpedagogen.
Gruppens gemensamma analys kring självvärderingens resultat blev att arbetslagen hade olika
tolkningar av kriteriernas innebörd i självvärderingen. Inför 2011 finns självvärderingen i
arbetslagens lokala arbetsplan, som har en uppföljning varje månad.
NÄMNDMÅL:

Barn uttrycker sina tankar och åsikter och påverkar därigenom sin
situation och förskolans verksamhet (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Barnen är delaktiga i planeringen av sina aktiviteter.
Uppfylls delvis

Det underlag som vi stödjer resultatet på är arbetslagens utvärderingar,
Självskattningen, Hälsoprofilsamtal/ medarbetarsamtal chef- medarbetare
och Brukarenkäten.
Vi arbetar utifrån enhetens pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet för alla,
barn, vårdnadshavare och medarbetare.
Vi har blivit bättre på att lyssna in barnens tankar och intressen och väver in
dem i aktiviteterna. Vi möjliggör för barnen att prova både egna och andras
teorier i verkligheten. Att arbeta med ett projekt är att sätta fokus på något
som är intressant att utforska. Vi skapar förutsättningar för barnen att få syn
på mer än de redan vet, få fördjupa sig, tid att ställa komplicerade frågor, få
undersöka själva och leta svar och lösningar.
För att kunna arbeta med delaktighet har vi i arbetslagen haft diskussioner
kring vad begreppet står för och betyder för oss, för att sedan koppla det till
barnen och verksamheten.
Vi har utvecklat våra kunskaper i att beskriva barnens läroprocesser i
pedagogisk dokumentation. Pedagogiska dokumentationen synliggör för
barnen att deras idéer och förslag finns med i aktiviteterna. Vi använder,
oftare, medvetet öppna frågor för att fånga in barnens nyfikenhet och tankar.
Vi utformar, i större utsträckning än tidigare, miljön, med stöd av
pedagogisk dokumentation, så att den kan förändras och påverkas av
barnens lekar och idéer.
Under 2010 har vi på ett tydligare sätt börjat arbeta utifrån lokala
arbetsplaner. I förskolan har vi en tradition av att göra oerhört mycket och
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många aktiviteter men vi har svårt att sätta ord på det vi gör och koppla det
till de styrdokument som vi har och utifrån verksamhetens mål. Det har
resulterat i att vi utvecklat ett arbetssätt som ska tydliggöra vårt arbete.
Genom att definiera målen och precisera förväntade resultat, arbetssätt,
resursanvändning och hur vi följer upp skapar vi en samsyn i hur vi alla i
enheten kan nå målen. Genom det gångna årets arbete blir fokus 2011 en
gemensam lokal arbetsplan för hela enheten. Det för att gå från ett
formulerande kring struktur och arbetssätt till att nu enbart kunna fokusera
på brukaren och på verksamhetens resultat. Vi har utarbetat ett material som
bygger på uppföljning, utvärdering och utveckling. Verksamhetens mål lyfts
för reflektion varje månad: vad har fungerat bra, i relation till
verksamhetens mål, i syfte att fortsätta arbeta med det. Identifiera vad som
har fungerat mindre bra, i relation till verksamhetens mål, i syfte att
utveckla det.
Brukarenkäten 2010, USK, visar följande resultat:
Barns inflytande
Förskolan stödjer mitt barn i att ta egna initiativ och eget ansvar
Enhet: 77% instämmer helt
22% varken eller
2% instämmer inte
Mitt barns tankar och idéer tas tillvara
Enhet: 74% instämmer helt
24% varken eller
2% instämmer inte
Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp
Enhet: 67% instämmer helt
21% varken eller
13% instämmer inte
NÄMNDMÅL:

Förskolan har god kommunikation med föräldrarna och är lyhörd
för deras önskemål (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Vår information och kommunikation med föräldrarna följer
föräldrarnas behov av insyn och information av verksamheten.
Uppfylls delvis
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Det underlag som vi stödjer resultatet på är arbetslagens utvärderingar,
Självskattningen, Hälsoprofilsamtal/ medarbetarsamtal mellan chefmedarbetare och Brukarenkäten.
Vi arbetar utifrån enhetens pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet för alla,
barn, vårdnadshavare och medarbetare.
Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning eftersom den lägger grunden för
en bra och givande relation mellan barn, vårdnadshavare och förskola. Vi
har en bra kontakt med alla vårdnadshavare och ett respektfullt bemötande.
Den dagliga kontakten med vårdnadshavarna är grunden för samverkan. Vi
måste bli bättre på att tydliggöra verksamhetens mål och hur vi utformar
arbetet utifrån dem. Vi har blivit bättre på att använda barnens portfolio i
barnportträtt samtalen, där barnens läroprocesser synliggörs och
vårdnadshavarna får en tydligare bild av vad det är barnet gör på förskolan
och förskolans uppdrag. Vårdnadshavarna får insyn i verksamheten då
uppdraget synliggörs och kan därigenom vara med och påverka och ha
inflytande.
Vi bjöd under året in vårdnadshavarna till olika möten för att informera,
diskutera, umgås och praktiskt arbeta med olika saker tillsammans. Det
finns ett varierat utbud av samverkan mellan vårdnadshavare och förskola så
att alla hittar en form som passar dem.
Under 2011 arbetar vi för att bibehålla det förtroende som vårdnadshavarna
visar vår verksamhet och fortsätter att utveckla de samverkansformer som
finns mellan förskola och vårdnadshavare. Vi kommer fortsätta att fördjupa
och utveckla våra kunskaper i föräldraaktiv inskolning eftersom den lägger
grunden för en bra och givande relation mellan barn, vårdnadshavare och
förskola.
Under 2010 har vi på ett tydligare sätt börjat arbeta utifrån lokala
arbetsplaner. I förskolan har vi en tradition av att göra oerhört mycket och
många aktiviteter men vi har svårt att sätta ord på det vi gör och koppla det
till de styrdokument som vi har och utifrån verksamhetens mål. Det har
resulterat i att vi utvecklat ett arbetssätt som ska tydliggöra vårt arbete.
Genom att definiera målen och precisera förväntade resultat, arbetssätt,
resursanvändning och hur vi följer upp skapar vi en samsyn i hur vi alla i
enheten kan nå målen. Genom det gångna årets arbete blir fokus 2011 en
gemensam lokal arbetsplan för hela enheten. Det för att gå från ett
formulerande kring struktur och arbetssätt till att nu enbart kunna fokusera
på brukaren och på verksamhetens resultat. Vi har utarbetat ett material som
bygger på uppföljning, utvärdering och utveckling. Verksamhetens mål lyfts
för reflektion varje månad: vad har fungerat bra, i relation till
verksamhetens mål, i syfte att fortsätta arbeta med det. Identifiera vad som
har fungerat mindre bra, i relation till verksamhetens mål, i syfte att
utveckla det.
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Brukarenkäten 2010, USK, visar följande resultat:
Samverkan med hemmet
I mitt barns förskola känner jag mig välkommen att ställa frågor och
framföra synpunkter på verksamheten
Enhet: 74% instämmer helt
18% varken eller
8% instämmer inte
I mitt barns förskola får jag veta vad förskolan gör för att stödja mitt barns
utveckling
Enhet: 62% instämmer helt
24% varken eller
15% instämmer inte
Förskolan informerar mig om sina mål och arbetssätt
Enhet: 62% instämmer helt
20% varken eller
18% instämmer inte
NÄMNDMÅL:

Förskolan är rolig, trygg och stimulerande och bidrar till
jämställdhet, respekt och likabehandling (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Barn med funktionsnedsättningar ska ha en tillgänglig förskola
där de kan utveckla alla sina förmågor utifrån förutsättningar
Uppfylls delvis

Det underlag som vi stödjer resultatet på är arbetslagens utvärderingar,
Självskattningen, Hälsoprofilsamtal/ medarbetarsamtal chef- medarbetare
och Brukarenkäten.
Vi arbetar utifrån enhetens pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet för alla,
barn, vårdnadshavare och medarbetare.
Under våren 2010 arbetade enheten fram gemensamma värdeord utifrån den
värdegrund som beskrivs i Läroplanen för förskolan. Det arbete som vi har
framför oss 2011 är att implementera värdeorden i den pedagogiska
verksamheten. Värdeorden finns beskrivna i enhetens Likabehandlingsplan.
Målet är att den ska vara ett naturligt underlag att relatera till i det dagliga
arbetet på förskolan. Vi arbetar för att Likabehandlingsplanen är ett levande
dokument i vardagen, såväl för barn som för medarbetare. Det arbetet
behöver vi utveckla vidare genom kontinuerlig förankring. Om en situation
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uppstår som strider mot likabehandling och vår värdegrund har alla
medarbetare ett ansvar att agera omgående och professionellt.
I enheten har vi skapat en samsyn kring hur vi uttrycker oss och hur vi
använder olika begrepp. Nu talar vi om barnet i första hand och sedan
kommer till exempel funktionshindret. I grunden handlar det om ett
förhållningssätt hos medarbetarna och hur vi bemöter barnen.
Verksamheten utgår från det enskilda barnet såväl som gruppen. Barn lär i
interaktion med varandra. Därför ska vi utveckla att våra miljöer stödjer
möten mellan barnen. Verksamheten bidrar därigenom till att barnen
utvecklar sin förmåga till samarbete, samlärande, problemlösning och ett
självständigt tänkande.
Vi använder oss av "talpinne", vid olika mötesforum, både i möten med
barnen och i möten mellan oss vuxna, för att alla ska få komma till tals och
bli lyssnade på. Delaktighet och inflytande är begrepp som vi under året
diskuterat och definierat.
Vi har blivit bättre på att använda oss av pedagogisk dokumentation för att
se vad varje barn behöver samt för att synliggöra och utveckla
verksamheten. I våra barnportträtt, samtal med vårdnadshavarna, använder
vi oss av barnens portfolio för att tydliggöra barnens olika läroprocesser.
Under 2010 har vi på ett tydligare sätt börjat arbeta utifrån lokala
arbetsplaner. I förskolan har vi en tradition av att göra oerhört mycket och
många aktiviteter men vi har svårt att sätta ord på det vi gör och koppla det
till de styrdokument som vi har och utifrån verksamhetens mål. Det har
resulterat i att vi utvecklat ett arbetssätt som ska tydliggöra vårt arbete.
Genom att definiera målen och precisera förväntade resultat, arbetssätt,
resursanvändning och hur vi följer upp skapar vi en samsyn i hur vi alla i
enheten kan nå målen. Genom det gångna årets arbete blir fokus 2011 en
gemensam lokal arbetsplan för hela enheten. Det för att gå från ett
formulerande kring struktur och arbetssätt till att nu kunna fokusera på
brukaren och på verksamhetens resultat. Vi har utarbetat ett material som
bygger på uppföljning, utvärdering och utveckling. Verksamhetens mål lyfts
för reflektion varje månad: vad har fungerat bra, i relation till
verksamhetens mål, i syfte att fortsätta arbeta med det. Identifiera vad som
har fungerat mindre bra, i relation till verksamhetens mål, i syfte att
utveckla det.
Brukarenkäten 2010, USK, visar följande resultat:
Normer och värden
Mitt barn känner sig tryggt i förskolan
Enhet: 87% instämmer helt
9% varken eller
4% instämmer inte
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I förskolan ges pojkar och flickor lika möjligheter att utvecklas
Enhet: 86% instämmer helt
7% varken eller
7% instämmer inte
Förskolan arbetar medvetet med att utveckla barnens sociala förmågor
Enhet: 81% instämmer helt
17% varken eller
2% instämmer inte
ÅTAGANDE:

Barnens olika möjligheter och olika färdigheter bidrar till
enhetens mångfald.
Uppfylls delvis

Det underlag som vi stödjer resultatet på är arbetslagens utvärderingar,
Självskattningen, Hälsoprofilsamtal/ medarbetarsamtal chef- medarbetare
och Brukarenkäten.
Vi arbetar utifrån enhetens pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet för alla,
barn, vårdnadshavare och medarbetare.
Under våren 2010 arbetade enheten fram gemensamma värdeord utifrån den
värdegrund som beskrivs i Läroplanen för förskolan. Det arbete som vi har
framför oss 2011 är att implementera värdeorden i den pedagogiska
verksamheten. Värdeorden finns beskrivna i enhetens Likabehandlingsplan.
Målet är att den ska vara ett naturligt underlag att relatera till i det dagliga
arbetet på förskolan. Vi arbetar för att Likabehandlingsplanen är ett levande
dokument i vardagen, såväl för barn som för medarbetare. Det arbetet
behöver vi utveckla vidare genom kontinuerlig förankring. Om en situation
uppstår som strider mot likabehandling och vår värdegrund har alla
medarbetare ett ansvar att agera omgående och professionellt.
I enheten har vi skapat en samsyn kring hur vi uttrycker oss och hur vi
använder olika begrepp. Nu talar vi om barnet i första hand och sedan
kommer till exempel funktionshindret. I grunden handlar det om ett
förhållningssätt hos medarbetarna och hur vi bemöter barnen.
Verksamheten utgår från det enskilda barnet såväl som gruppen. Barn lär i
interaktion med varandra. Därför ska vi utveckla att våra miljöer stödjer
möten mellan barnen. Verksamheten bidrar därigenom till att barnen
utvecklar sin förmåga till samarbete, samlärande, problemlösning och ett
självständigt tänkande.
Vi använder oss av "talpinne", vid olika mötesforum, både i möten med
barnen och i möten mellan oss vuxna, för att alla ska få komma till tals och
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bli lyssnade på. Delaktighet och inflytande är begrepp som vi under året
diskuterat och definierat.
Vi har blivit bättre på att använda oss av pedagogisk dokumentation för att
se vad varje barn behöver samt för att synliggöra och utveckla
verksamheten. I våra barnportträtt, samtal med vårdnadshavarna, använder
vi oss av barnens portfolio för att tydliggöra barnens olika läroprocesser.
Under 2010 har vi på ett tydligare sätt börjat arbeta utifrån lokala
arbetsplaner. I förskolan har vi en tradition av att göra oerhört mycket och
många aktiviteter men vi har svårt att sätta ord på det vi gör och koppla det
till de styrdokument som vi har och utifrån verksamhetens mål. Det har
resulterat i att vi utvecklat ett arbetssätt som ska tydliggöra vårt arbete.
Genom att definiera målen och precisera förväntade resultat, arbetssätt,
resursanvändning och hur vi följer upp skapar vi en samsyn i hur vi alla i
enheten kan nå målen. Genom det gångna årets arbete blir fokus 2011 en
gemensam lokal arbetsplan för hela enheten. Det för att gå från ett
formulerande kring struktur och arbetssätt till att nu kunna fokusera på
brukaren och på verksamhetens resultat. Vi har utarbetat ett material som
bygger på uppföljning, utvärdering och utveckling. Verksamhetens mål lyfts
för reflektion varje månad: vad har fungerat bra, i relation till
verksamhetens mål, i syfte att fortsätta arbeta med det. Identifiera vad som
har fungerat mindre bra, i relation till verksamhetens mål, i syfte att
utveckla det.
Brukarenkäten 2010, USK, visar följande resultat:
Normer och värden
Mitt barn känner sig tryggt i förskolan
Enhet: 87% instämmer helt
9% varken eller
4% instämmer inte
I förskolan ges pojkar och flickor lika möjligheter att utvecklas
Enhet: 86% instämmer helt
7% varken eller
7% instämmer inte
Förskolan arbetar medvetet med att utveckla barnens sociala förmågor
Enhet: 81% instämmer helt
17% varken eller
2% instämmer inte
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NÄMNDMÅL:

Förskoletiden är en tid av lustfyllt lärande där språk och matematik
är prioriterade områden (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Barnen i Språkriket utvecklar sina språkliga och kommunikativa
färdigheter.
Uppfylls delvis

Det underlag som vi stödjer resultatet på är arbetslagens utvärderingar,
Självskattningen, Hälsoprofilsamtal/ medarbetarsamtal chef- medarbetare
och Brukarenkäten.
Vi arbetar utifrån enhetens pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet för alla,
barn, vårdnadshavare och medarbetare.
Vi lyfter flerspråkigheten i vår enhet men barnen med flerspråkighet
behöver synliggöras i större utsträckning och deras flerspråkighet lyftas
fram som en kompetens. Vi stödjer barnens egna strategier att utforska
världen där lärande, lek och vetenskap flätas samman till kunskaper och
färdigheter. Barnen får mötas i olika gruppkonstallationer för att dela tankar
och erfarenheter och ge utrymme att samtala, leka, förhandla och lyssna på
varandra. Genom vägledning stödjer vi barnen att hantera konflikter genom
att fokusera på det goda, för att komma till en lösning. Vi vuxna omkring
barnen på förskolorna arbetar medvetet kring att ge barnen korrekta
benämningar och begrepp. Vi ställer öppna frågor till barnen och bemöter
dem positivt och bekräftar dem i sin nyfikenhet.
Vi har en aktiv diskussion i arbetslagen om innebörden i begreppen kunskap
och lärande.
I den reviderade Läroplanen för förskolan finns det förtydliganden och
kompletteringar när det gäller bland annat barns matematiska utveckling och
naturvetenskap och teknik. Det är områden som vi måste fördjupa oss i. I
självskattningen visade det också tydligt att det är ett utvecklingsområde. Vi
måste reflektera över hur de tre områdena kan bli en naturlig del av
verksamheten.
Under 2010 har vi på ett tydligare sätt börjat arbeta utifrån lokala
arbetsplaner. I förskolan har vi en tradition av att göra oerhört mycket och
många aktiviteter men vi har svårt att sätta ord på det vi gör och koppla det
till de styrdokument som vi har och utifrån verksamhetens mål. Det har
resulterat i att vi utvecklat ett arbetssätt som ska tydliggöra vårt arbete.
Genom att definiera målen och precisera förväntade resultat, arbetssätt,
resursanvändning och hur vi följer upp skapar vi en samsyn i hur vi alla i
enheten kan nå målen. Genom det gångna årets arbete blir fokus 2011 en
gemensam lokal arbetsplan för hela enheten. Det för att gå från ett
formulerande kring struktur och arbetssätt till att nu enbart kunna fokusera
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på brukaren och på verksamhetens resultat. Vi har utarbetat ett material som
bygger på uppföljning, utvärdering och utveckling. Verksamhetens mål lyfts
för reflektion varje månad: vad har fungerat bra, i relation till
verksamhetens mål, i syfte att fortsätta arbeta med det. Identifiera vad som
har fungerat mindre bra, i relation till verksamhetens mål, i syfte att
utveckla det.
Brukarenkäten 2010, USK, visar följande resultat:
Utveckling och lärande
I förskolan uppmuntras mitt barns nyfikenhet och lust att lära
Enhet: 80% instämmer
16% varken eller
4% instämmer inte
I förskolan ges mitt barn stöd för att utvecklas språkligt
Enhet: 78% instämmer
18% varken eller
4% instämmer inte
Miljön i förskolan stöder mitt barns utveckling och lärande
Enhet: 68% instämmer
24% varken eller
8% instämmer inte
NÄMNDMÅL:

Övergången till förskoleklass är väl förberedd (barn och ungdom)
Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Fortsätter implementera Stockholms stads
förskoleplan – en förskola i världsklass

2010-01-01

2012-12-31

Förskolan arbetar aktivt och medvetet i
vardagliga situationer med att stödja och
stimulera barns språk

2009-01-01

2010-12-31

Förskolan tydliggör var föräldrar kan hitta
information samt hur och vad föräldrar kan
påverka i förskolan

2009-01-01

2010-12-31

Stadsdelsnämndens förskolor undersöker
under året möjligheten till certifiering med
Grön Flagg

2009-01-01

2010-12-01

Avvikelse

Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

SID 12 (17)

ÅTAGANDE:

Språkriket arbetar efter att alla barn har en trygg övergång till
förskoleklassen.
Uppfylls delvis

Det underlag som vi stödjer resultatet på är arbetslagens utvärderingar,
Självskattningen, Hälsoprofilsamtal/ medarbetarsamtal chef- medarbetare
och Brukarenkäten.
Vi arbetar utifrån enhetens pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet för alla,
barn, vårdnadshavare och medarbetare.
Vi har en gemensam 5-årsverksamhet i enheten, "Krillan". Där träffas alla
femåringar i olika gruppkonstallationer en gång i veckan i syfte att
förbereda sig inför förskoleklass. Syftet är att inom enheten skapa en
samsyn kring arbetet med femåringar och sammanföra de femåringar som
antagligen sedan möts i skolan eftersom de bor i samma stadsdel. Fokus
under 2010 har varit temat ”göra tillsammans”. Genom samarbete och
utifrån barnens idéer har de fokuserat på spel av olika slag.
Vi behöver under 2011 sätta oss in i Kungsholmens miniplan för övergången
till skolan. Förskola och förskoleklass behöver lära mer om varandras
verksamheter. Vi ska fortsätta att öka kvaliteten på samverkan mellan oss.
Vi går tillsammans med barnen på skolbesök och vi erbjuder samtal mellan
förskola och skola. Vi ser barnens portfolio som viktig i samband med
övergången till förskoleklass. Den ger en bild av barnet på förskolan. En
trygghet som barnet kan ta med sig. Förskola och skola behöver utveckla
samtalet kring överlämning.
Vi använder oss av utvärderingsfrågor som vi lämnar till vårdnadshavarna i
syfte att utveckla arbetet med övergången till skolan.
Under 2010 har vi på ett tydligare sätt börjat arbeta utifrån lokala
arbetsplaner. I förskolan har vi en tradition av att göra oerhört mycket och
många aktiviteter men vi har svårt att sätta ord på det vi gör och koppla det
till de styrdokument som vi har och utifrån verksamhetens mål. Det har
resulterat i att vi utvecklat ett arbetssätt som ska tydliggöra vårt arbete.
Genom att definiera målen och precisera förväntade resultat, arbetssätt,
resursanvändning och hur vi följer upp skapar vi en samsyn i hur vi alla i
enheten kan nå målen. Genom det gångna årets arbete blir fokus 2011 en
gemensam lokal arbetsplan för hela enheten. Det för att gå från ett
formulerande kring struktur och arbetssätt till att nu enbart kunna fokusera
på brukaren och på verksamhetens resultat. Vi har utarbetat ett material som
bygger på uppföljning, utvärdering och utveckling. Verksamhetens mål lyfts
för reflektion varje månad: vad har fungerat bra, i relation till
verksamhetens mål, i syfte att fortsätta arbeta med det. Identifiera vad som
har fungerat mindre bra, i relation till verksamhetens mål, i syfte att
utveckla det.
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

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

3.1 Budgeten ska vara i balans
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Nämndens aktiviteter
Varje chef lämnar månadsvis ekonomisk
årsprognos till närmaste chef med förslag på
åtgärder om prognosen visar på negativ
avvikelse

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-12-31

Avvikelse

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget
Under 2010 var behovet av förskoleplatser mindre än det som var kalkylerat.
Det fick en direkt effekt att intäkterna minskade med omedelbar verkan.
Sommaren 2010 utökade Språkriket med förskolan Väderleken som inte hade
sin budget i balans. Detta var svårt att komma ikapp under hösten 2010.
Den beräkning som gjorts för Cateringleverans var svår att få i balans. Det
handlar om behovet av antal och storlek på matportioner och kostnaderna.
Under året ökade också kostnaden för catering successivt.
Personalkostnad var svår att korrigera under året . Behovet minskade snabbt då
barnen uteblev och att ändra pedagog antalet var svårt att göra tillräckligt
snabbt. Pedagogernas timmar utnyttjades effektivt och vi gjorde inga
nyanställningar.
Enheten hade under 2010 en hög sjukfrånvaro som gjorde att behovet av
vikarier var högt. Dessutom hade enheten inte tillräckligt mycket med egna
vikarier utan var tvungna att boka vikarieförmedling till dyr kostnad.
I december 2010 genomfördes en Budgetkonferens med enhetens
skyddsombud. Där gjordes en analys av 2010 ur budgetsynpunkt och en
planering för hur prioriteringarna och besparingarna skulle se ut 2011.
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436
Intäkter

Budget
Utfall
Avvikelse
19 876 000 20 270 000
394 000

Lön
Övriga kostnader

17 840 000 18 277 000
2 651 000 2 875 000

-437 000
-224 000

S:a kostnader

20 491 000 21 152 000

-661 000

Årets resultat
Fond vid årets början
Fond vid årets slut

-615 000
-

Förändring fond

-882 000

-267 000

664 000-218 000-882 000

Investeringar
En större investering har gjorts på förskolan Havet där köket totalrenoverats.

Synpunkter och klagomål
Förskolerektor och biträdande förskolerektor i Språkriket har haft som arbetsrutin
att fånga in vårdnadshavarnas synpunkter och klagomål och i samverkan med
arbetslaget ge snabb återkoppling på sakfrågan.
Även förskoleråden har samverkat i vissa frågeställningar.
Under 2010 har synpunkter och klagomål på verksamheten varit inom två
områden, säkerhet och verksamhetens arbetsrutiner .
Barnens säkerhet har varit prioriterat i hanteringen av klagomål och synpunkter.
För att minimera risker för barnen i verksamhetsrutinerna på förskolan har en
skriftlig översyn på säkerhetsarbetet genomförts. Det innebär att alla förskolor har
en KRIS-pärm och en Risk och Väsentlighetsanalys gjord på arbetsrutinerna ur ett
säkerhetsperspektiv. Säkerhetsrutinerna uppdateras regelbundet och ingår i
enhetens arbetsmiljöarbete.
Information kring verksamhetens olika rutiner och traditioner har varit bristfällig
vid flertal tillfällen under året. I samverkan har nya informationsrutiner skapats,
både skriftligt och muntligt.

Övrigt
Verksamhetsutveckling
Tävlingsbidraget till kvalitetsutmärkelsen i Stockholm stad 2010 skrevs av
förskolerektor, biträdande förskolerektor, specialpedagog, språkpedagog, och
enhetens pedagogiska handledare. Innehållet var strukturen för enhetens
systematiska kvalitetsarbete.
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I återkopplingen av examinatorerna och gruppens egna analys framkom det tydligt
styrkor (mångfald) och utvecklingsområden (delaktighet i systematiska
kvalitetsarbete).
Inför verksamhetsåret 2011 kommer vår verksamhetsutveckling fokusera på
förankring och delaktighet i enhetens systematiska kvalitetsarbete.
Personal
Kompetenssatsningar
Under året har både förskollärare och barnskötare rekryterats. Målet att öka
förskollärartätheten enligt reviderade läroplanens uppdrag. Det skedde både i form
av rekrytering av förskollärare och kompletterades med rekrytering av barnskötare
som är under vidareutbildning till förskollärare. Svårigheter har funnits i
vidareutbildning av enhetens barnskötare till förskollärare.
Enheten har fortsatt med intern fortbildningsvecka. Vid utvärdering i
samverkansgruppen, arbetsplatsträffar och enhetens budgetkonferens var
medarbetarnas beslut att fortsätta med internutbildning.
Barn i kö för förskoleplats på Kungsholmen minskade kraftigt under hösten 2010,
konsekvensen blev att många förskolor på Kungsholmen hade lediga platser.
Språkriket saknade ca 30 barn, resultatet blev för många medarbetare till antal
barn i grupperna.
Alla medarbetare formulerade tillsammans med förskolerektor sina
utvecklingsmål för 2011 i syftet att själva kunna påverka sin egen utveckling och
fortbildning.
Sjukfrånvaron
Vi har sett att långtidsfrånvaron minskat under 2010 men korttidsfrånvaron ökade.
Enhetens förebyggande hälsoarbete fick inte lika stort fokus som planerat under
2010 och tappade därigenom kvalitet. De insatser som gjorts i form av
hälsosamtal, rehabiliteringsinsatser och friskvårdsinsatser har inte varit
tillräckliga.
Medarbetarenkäten visar ökad trivsel, hälsa och ökade krav på resultat.
Budgetresultatet 2010 visar en ökad kostnad för vikarier och
rehabiliteringsinsatser.
Vårt förväntande resultat för 2011 är att minska sjukfrånvaron, både långtids- och
korttidsfrånvaron och därmed höja frisknärvaron.
Genom att
•
•

Öka det förebyggande hälsoarbetet.
Skyddsombud och friskvårdscoacher ska samarbeta i förebyggande
insatser.
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•

Företagshälsovården och de tidiga insatserna ska vara prioriterade för
enskild medarbetare. Om en medarbetare varit sjuk tre gånger på ett halvår
upprättas en handlingsplan.

Uppföljning kommer att ske under 2011 genom
•
•
•
•
•

Medarbetarenkäten.
Systematisk uppföljning på sjukfrånvaron.
På våra arbetsplatsträffar - psyko-socialarbetsmiljö.
På våra Leanmöten varje vecka på varje förskola.
Medarbetarnas hälsoprofilsamtal

Värdegrundsarbetet
Under våren 2010 arbetade enheten fram värdeord utifrån den värdegrund som
beskrivs i Läroplanen för förskolan. I arbete framkom det att många inte kopplar
ihop värdegrunden till sitt eget förhållningssätt och verksamhetens styrdokument.
Värdegrundarbetet blev inte tydligt förankrat med mål och syfte för arbetet.
Värdeorden har arbetats fram i olika reflektionsforum och med olika verktyg.
Resultatet blev
•
•
•
•
•
•
•

Respekt
Delaktighet och inflytande
Mångfald är en tillgång
Tydlighet
Vi lyssnar på varandra
Arbetsglädje
Reflektion tillsammans

Samverkan och brukarinflytande
Förskoleråd
Målet för 2010 var att öka deltagandet i förskoleråden och därigenom öka
vårdnadshavarnas nöjdhet i samverkan förskola hem.
Resultatet av vårdnadshavarnas nöjdhet kan vi utläsa i brukarenkäter område
Samverkan förskola hem
•
•

2009 65%
2010 74%

Deltagandet i förskoleråden har också ökat under 2010.
Samverkan
Språkriket har fortsatt utveckla verksamhetens beslutsprocesser i samverkan med
de fackliga organisationerna. Medarbetarna uppmuntras till att varje förskolan ska
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har arbetsplatsombud. Arbetsrutinen för beslutsprocessen är känd hos de flesta
medarbetare.
Resultatet i medarbetarenkäten 2010 nöjdhet och delaktighet var
Målet för 2011 är att genom resultatet är att i medarbetarenkätens resultat se en
ökad nöjdhet i delaktighet och ökad nöjdhet i påverkan i verksamheten
beslutsprocesser.
Kvalitetsredovisning
Medarbetarenkäten för 2010.
Genomsnittsvärdet visar ett ökad nöjdhet hos medarbetarna inom alla områden i
jämförelse med från 2008 och 2009 års enkäter.
Enkäten för Kommunikativa ledarskapet 2010 .
Med resultatet som grund genomförde förskolerektor åtgärder för att utveckla sitt
kommunikativa ledarskap.
•
•
•
•

Spontant vara med i verksamheterna ute på förskolorna.
Arbetslagdialog
Att på fasta tider finnas på förskolan och möta medarbetarna, lyssna in
deras behov.
Starta LEAN-möten. Syftet är att medarbetare och förskolerektor träffas
varje vecka och tillsammans beskriver förskolan behov idag. På mötet sker
beslut för åtgärd och uppföljning på tidigare beslut.

Självvärderingen har under året fungerat som ett verktyg i att mäta vår kvalitet i
siffror. Självvärderingen har ingått i arbetslagens uppföljningsarbete enligt sin
lokala arbetsplan.
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Kvalitetsredovisning
Övergripande bild av verksamheten
Vår verksamhetsidé
Enheten Språkriket symboliseras av en samlad kompetens där den grundläggande
förskolepedagogiken integreras med specialpedagogik. Genom att arbeta med
förankring och reflektion på flera nivåer så binder vi den röda tråden och skapar
en gemensam värdegrund. Språkriket är en verksamhet för alla barn, vilket gör att
vår kunskap om olika barn är bred och att vårt synsätt på barns förmåga och
mångfald ökar. Inget är omöjligt för något barn. Likabehandlingsplanen är ett av
våra styrdokument för att säkerställa alla barns perspektiv och möjligheter. Arbetet
präglas också av att även personal har en likabehandlingsplan utifrån samma syfte.
Alla olika typer av pedagoger har en funktion hos oss – specialkunskapen finns
hos var och en. Genom att Språkriket har 11 yrkeskategorier har vi en bredd på
kompetens som kan samverka på oändligt många sätt.
Verksamhetsåret 2009/2010 har fortsatt att handla om enheten Språkrikets
grundverksamhet och att den förankras . Vi har arbetat mycket med målet att alla
pedagoger har ett gemensamt fokus. Målen har förankrats på ett tydligt och
förståeligt sätt.
Vi har skapat ett gemensamt arbetsmaterial och alla förskolor har skapat en lokal
arbetsplan. Förankringsarbetet har inneburit ett förtydligande i uppdrag och
ansvar. Detta har bidragit till att förskollärarens roll och uppdrag har lyfts fram
mer tydligt. Förskollärarna har arbetat i en pedagogisk utvecklingsgrupp med
enhetens pedagogiska handledare. Arbetslagen har under året fått en kravprofil att
arbeta efter .
Uppföljningen av alla de pågående processerna på förskolorna har krävt en
närvarande och coachande chef.
Detta har vi under hösten utvecklat i 5 punkter.
•

•

Lean-möte. Syftet med mötet är att få en gemensam bild av förskolans
arbete för veckan och behov av stöd från ledningen. Mötets plattform är
verksamhetens mål och grundverksamhet utifrån Pedagogiska året. (
LEAN är en arbetsmodell från Toyota. Syftet är att öka effektiviteten och
delaktigheten inom verksamheten)
Rektor deltar mer aktivt i arbetet med pedagogiska utvecklingsgruppen,
skyddsombudsgruppen mfl.
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•

•
•

Arbetslagsdialog. Syftet med mötet är att pedagoger och ledningsgruppen
tillsammans utifrån Kvalitetsgaranti, Föräldraenkät, Medarbetarenkät,
läroplan och lokala arbetsplanen reflekterar kring arbetet med barnen.
Rektor deltar i verksamheten och gör sina egna observationer och möter
pedagogerna och barnen i arbetet.
Uppmärksammar, coachar och uppskattar de pågående arbetsprocesserna
aktivt.

Den röda tråden genom enheten har vi fortsatt att utveckla. Målet har varit att det
skall synas att kvalitetsarbetet genomsyrar hela enheten och kommer barnen till
glädje. För att följa upp det arbetar vi med Stockholms stads
självvärderingsmaterial.
Det systematiserade arbetssättet har utvecklats under året och den dialog som vi
haft med pedagogerna har blivit mer regelbunden och mer tydlig i sitt syfte.
Genom samtal och gemensam reflektion har vi också förbättrat våra arbetssätt och
hur vi som pedagoger arbetar med barnen. Förhållningssättet till barnen har
förändrats och barnsynen i enheten är god. Det Pedagogiska året är den form vi
valt och under året har det även blivit ett begrepp för föräldrarna. Att vi arbetar
med läroprocesser har blivit synligt i såväl det direkta arbetet, i dokumentationen
och i pedagogernas egen reflektioner.
Ett utvecklingsarbete av sambandet mellan organisation, process och resultat var
att enheten anmälde sig till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. (Se bilaga)
Där gjorde vi en tydlig beskrivning av Språkrikets intentioner men också en
reflektion över vad som behöver utvecklas.

Förutsättningar
Verksamheten Språkriket är under utveckling både när det gäller förankring av
pedagogiska uppdraget och fler avdelningar inom enheten. Både nya och gamla
kollegor behöver mötas tillsammans med ledningen i en samsyn kring förskolans
uppdrag och mål. I samsyn kring uppdrag och mål byggs en gemensam
grundplattform fram.
Vår gemensamma plattform för grundverksamhet på förskolorna sker efter
Språkrikets pedagogiska år. Enhetens pedagogiska handledare har tillsammans
med pedagogiska utvecklingsgruppen gjort ett skriftligt arbetsmaterial.
Arbetsmaterialet är obligatorisk läsning för alla medarbetare i barngrupp. Syftet
med materialet är att det ska fungera som praktiskt stöd i uppföljningsarbetet efter
pedagogiska året.
Några arbetslag är nya för varandra och andra arbetslag har fått nya
förutsättningar.
En avdelning har fått en ny ledning och nya kolleger i ny enhet.
Budgetarbetet för Språkriket påverkades av tillkomna utgifter för sophantering,
renovering. Anslag för dessa ökade omkostnader uteblev.
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En stor konsekvens i budget blev brist på barn i Språkriket. Medarbetarna blev då
fler i förhållande till uppdraget.
Under våren 2010 nominerades Språkrikets tävlingsbidrag till
Kvalitetsutmärkelsen i Stockholm stad.

Systematiskt kvalitetsarbete
Att arbeta med livslångt lärande både för små och stora i alla åldrar, sker i process
över tid. Detta gäller även i vårt samarbete att systematiskt utveckla vårt
kvalitetsarbete.
Genom enhetens pedagogiska utvecklingsgrupp där det ingår förskollärare från
alla förskolor och enhetens pedagogiska handledare så är vi på gång att utveckla
ett systematiskt arbete för att kvalitetssäkra att vi arbetar utifrån åtagandena;
- Enheten arbetar för att skapa en samsyn kring olika pedagogiska verktyg;
pedagogiska året, grundverksamhet, pedagogisk dokumentation, reflektion,
portfolio, barnporträtt, föräldraaktiv inskolning och utvärdering
- Alla arbetslag skriver lokala arbetsplaner där vi utifrån varje åtagande
specificerar hur vi tänker arbeta med åtagandet; diskussion och reflektion kring
begrepp, metod/hur ska vi arbeta, hur syns märks processen, hur ska vi
dokumentera, utvärdering/analys och så här tänker vi gå vidare i arbetet med
åtagandet.
- I slutet av varje månad har vi börjat utvärdera hur arbetet med åtagandet
utvecklats, vad har fungerat bra och vad behöver vi utveckla mer.
Språkrikets systematiska kvalitetsarbete beskrivs i vårt tävlingsbidrag till
kvalitetsutmärkelsen 2010. (se bilaga 1)

Åtgärder för utveckling från föregående
kvalitetsredovisning
Språkrikets övergripande systematiska kvalitetsarbete beskrivs i tävlingsbidraget
till Kvalitetsutmärkelsen i Stockholm stad. Målet inför 2011 är att bryta ner
arbetsstrukturen tillsammans med alla medarbetare så att den blir konkret för varje
avdelning och förskolas barns behov.
Våra verksamhetsmål behöver bli synliga i vår vardag på förskolorna.
- Varje förskola har startat LEAN*-möten. Syftet är att få en gemensam bild av
förskolans arbete för veckan och behov av stöd från ledningen. Mötets plattform är
verksamhetens mål och grundverksamhet utifrån Pedagogiska året.
( LEAN är en arbetsmodell från Toyota. Syftet är att öka effektiviteten och
delaktigheten inom verksamheten)
Förankring av åtaganden, uppföljningsmetoder och pedagogiska året sker genom
- Reflektion på varje förskola på LEAN-möten
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- Reflektion på varje APT utifrån Pedagogiskaårets fokus.
- Pedagogiska utvecklingsgruppens uppföljningar och utvärdering varje månad
- Arbetslagets utvärdering av grundverksamheten utifrån pedagogiska året och
åtaganden.
-Röda tråden genom utvecklingsprocesserna synliggörs genom att
- vid varje APT lyfta fram mot vilket dokument arbetar vi nu emot.
- Vid olika forum knyta ihop läroplanen, åtagandet och lokala arbetsplaner till
varandra.
-

Mål/Åtaganden
Normer och värden
Utvärdering av likabehandlingsplan/plan kränkande behandling
Likabehandlingsplanen ska ingå i enhetens Pedagogiska år.
En rutin för uppföljning av Likabehandlingsplanen ska skrivas in i enhetens
Pedagogiska år.
Sammanfattande analys är att målet är delvis uppfyllt.
Verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete och systematiska kvalitetsarbete
behöver vävas ihop tydligare i Språkrikets pedagogiska år. Likabehandlingsplanen
är inte idag ett medvetet begrepp och förhållningssätt som är helt förankrad hos
alla medarbetare. En planering för detta förankringsarbete behöver göras.
NÄMNDMÅL:

Förskolan är rolig, trygg och stimulerande och bidrar till jämställdhet,
respekt och likabehandling
ÅTAGANDE:

Barn med funktionsnedsättningar ska ha en tillgänglig förskola där de
kan utveckla alla sina förmågor utifrån förutsättningar
Arbetssätt
Vi kommer att fortbilda personalen, utveckla pedagogiska metoder och hämta
specialpedagogisk kunskap kring olika funktionsnedsättningar.
Vi kommer att i förskolans miljöarbete ta stor hänsyn till denna målgrupps behov.
Likabehandlingsplanen gäller alla barn.
Genom inventering och kartläggning av barn med olika möjligheter och
förutsättningar, kan förskolan bemöta barnens olika behov.
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Resursanvändning
Handledning av resurspedagoger från Pärlan eller språkpedagog.
Uppföljning
Ny kartläggning till likabehandlingsplanen genomförs varje år.
Specialpedagogen skriver handlingsplan med föräldrar en gång per termin.
Utveckling
Varje arbetslag ska göra en årlig kartläggning i revisionsarbetet efter uppdatering
av likabehandlingsplanen.
Kartläggningen tillsammans med självvärderingens resultat bildar grunden för
utvecklingsplanerna.
Resultat
Enhetens förskolor har kommit olika långt i sitt arbete att tillvarata och bemöta
alla barns olika förutsättningar och behov.
Ett ökat medvetet förhållningssätt på förskolorna finns att se barnens olika behov
som en möjlighet. Genom identifiering av aktuellt behov hos barnen kunde riktade
insatser och åtgärder genomföras. Det handlade både om pedagogiska insatser som
kompletteras av specialpedagogiska metoder och anpassningar av miljöerna.
En översyn av alla förskolor ljudmiljöer har gjorts genom att göra en risk och
väsentlighetsanalys på buller. Där synliggjordes även det visuella bullret som finns
på förskolorna. Åtgärder planerades in efter varje förskolas behov.
Ny kartläggning av likabehandlingsplanens områden sker i november 2010.
De förskolor som har barn med olika behov utvecklar en specialkompetens inom
detta behovsområde både när det gäller pedagogiska aktiviteter och miljöerna.
Varje månad genomförs en månadsrond av skyddsombuden för att barnens
lekmiljöer ska vara trygga och säkra.
Barnens olika funktionsnedsättningar och deras behov ingår i enhetens interna
fortbildningsvecka som fördjupningskurser. Olika kurser ges utifrån aktuella barns
behov.
ÅTAGANDE:

Barnens olika möjligheter och olika färdigheter bidrar till enhetens
mångfald.
Arbetssätt
Genom att likabehandlingsplanen är ett levande dokument i verksamheten.
Dokumentet blir levande när vi reflekterar tillsammans kring vår gemensamma
barnsyn, och värdegrund.
Barnen får stöd i sina lekprocesser och träna leksignaler.
Genom att varje dag bekräfta och stötta varje enskilt barn i sina tankar och
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läroprocesser.
I varje möte, med någon annan, ska pedagogen visa respekt och nyfikenhet för
vars och ens olikhet. Vi ska också uppmärksamma och stärka barnens medkänsla
och inlevelse i andra människors situation. Att bli sedd och bekräftad skapar
gemenskap. Genom att synliggöra olika kompetenser blir de möjliga att använda.
Det gäller både i förhållande till barnen, till kollegor och föräldrar.
Värdegrundbegreppet hålls ständigt levande i det pedagogiska arbetet.
Pedagogerna och barnen sätter inga gränser mellan vad som är lek och vad som är
lärande, arbete, utforskande eller experimenterande. Miljön är föränderlig och
följer barnens processer.
Resursanvändning
Genom att pedagogerna har varierad kompetens så kompletterar de varandra i ett
arbetslag. På så vis formar vi verksamheten så att den kommer alla barn tillgodo.
Uppföljning
Revidering av likabehandlingsplanen varje år. Kartläggningen gör varje arbetslag
tillsammans. Barnen har intervjuats av sin ansvarspedagog.
I barnens portfolio-dokumentation blir barnets styrkor och förmågor synliggjorda
Enhetens pedagogiska år är grundverktyget i uppföljningsarbetet.
Självvärdering enligt fast mall från Förnyelseavdelningen ( BRUK) sker
regelbundet.
Utveckling
Varje arbetslag ska göra en inventering och planering för utvecklingsinsatser för
barnen inom området Utveckling och Lärande. Inventeringen görs genom
självvärderingen.
Pedagogiska året ska innehålla uppföljningsmetoder för barns lek och
lekprocesser.
Likabehandlingsplanen ska ingå i pedagogiska årets uppföljningsrutiner.
Resultat
Varje barn och varje barngrupp i Språkriket är unik och ställer olika krav på
pedagogerna. Det utvärderingar visar är att arbetsstrukturen för
grundverksamheten och med Pedagogiska året är ett stöd till pedagogerna.
Likabehandlingsplanen innehåll är inte lika tydligt förankrat och hur det arbetet är
kopplat till åtagandet.
Genom att det finns olika verksamheter och inriktningar inom enheten kan vi ta
tillvara barnens olika möjligheter och färdigheter.
Genom att utveckla och tydliggöra enhetens arbetsmaterial för grundverksamheten
når vi fram till varje enskilt barn unika kompetens.
Naturförskolorna Pilfinken och Väderleken har uteverksamhet och Krillan har
aktiviteter för enhetens 5-åringar.
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Genom dans och rörelse med danspedagogen får barnen upplevelser och kroppslig
medvetenhet.
Tillsammans med Språkpedagogen utvecklar pedagogerna ett medvetet
förhållningssätt att tillvarata och bekräfta av barnens flerspråkighet.
Hos resursverksamheten Pärlan får barnen med kommunikationssvårigheter och
autism möjlighet att utveckla alla sina färdigheter efter egen förmåga.
Barnen med hörselnedsättning eller som har behov av teckenspråk har sina
aktiviteter tillsammans med pedagoger med specialkompetens i området.
Sammanfattande reflektion är att genom tidigare års olika utvecklingsprojekts
resultat, har det vuxit fram permanenta verksamheter. Resursverksamheten Pärlan,
5 års-verksamheten Krillan, Dans med Mea och senast uteverksamheten Pilfinken
är lyckade projekt.
Bedömning och analys
Språkriket har en gedigen kunskap och kompetens inom olika specialområden.
Tillsammans kan vi ge alla barn en trygg och lärande förskola.
Språkrikets förskolor har alla samma profilering Språk & kommunikation, men
varje förskola gör det utifrån sin lokala arbetsplan och inriktning. Inriktningen kan
vara naturförskola, färggrupper, projekt eller specialförskola. Det gör att vi kan
erbjuda en verksamhets som tillgänglig för alla barns olika behov.
Funktionsnedsättningar bör inte bli till hinder med rätt förutsättningar. Genom att
vi tillsammans reflekterar kring olika dilemman vi möter i vardagen utvecklar vi
vårt bemötande och profession mot våra kunder, brukare och varandra.
Likabehandlingsplanens områden gäller för alla små som stor på förskolan.
Revideringen behöver göras varje år men reflektionen kring innehållet ska finnas i
vardagens förhållningssätt. Arbetslagen har kontinuerliga diskussioner kring
människosyn och sitt förhållningssätt.
Till stöd i vårt reflekterande har vi vårt värdegrund arbete. Att tillsammans
reflektera och förtydliga begreppen - vad betyder det för var och en, menar vi
samma sak.

Utveckling och Lärande
NÄMNDMÅL:

Förskolan är rolig, trygg och stimulerande och bidrar till jämställdhet,
respekt och likabehandling
ÅTAGANDE:

Barnens olika möjligheter och olika färdigheter bidrar till enhetens
mångfald.
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Arbetssätt
Genom att likabehandlingsplanen är ett levande dokument i verksamheten.
Dokumentet blir levande när vi reflekterar tillsammans kring vår gemensamma
barnsyn, och värdegrund.
Barnen får stöd i sina lekprocesser och träna leksignaler.
Genom att varje dag bekräfta och stötta varje enskilt barn i sina tankar och
läroprocesser.
I varje möte, med någon annan, ska pedagogen visa respekt och nyfikenhet för
vars och ens olikhet. Vi ska också uppmärksamma och stärka barnens medkänsla
och inlevelse i andra människors situation. Att bli sedd och bekräftad skapar
gemenskap. Genom att synliggöra olika kompetenser blir de möjliga att använda.
Det gäller både i förhållande till barnen, till kollegor och föräldrar.
Värdegrundbegreppet hålls ständigt levande i det pedagogiska arbetet.
Pedagogerna och barnen sätter inga gränser mellan vad som är lek och vad som är
lärande, arbete, utforskande eller experimenterande. Miljön är föränderlig och
följer barnens processer.
Resursanvändning
Genom att pedagogerna har varierad kompetens så kompletterar de varandra i ett
arbetslag. På så vis formar vi verksamheten så att den kommer alla barn tillgodo.
Uppföljning
Revidering av likabehandlingsplanen varje år. Kartläggningen gör varje arbetslag
tillsammans. Barnen har intervjuats av sin ansvarspedagog.
I barnens portfolio-dokumentation blir barnets styrkor och förmågor synliggjorda
Enhetens pedagogiska år är grundverktyget i uppföljningsarbetet.
Självvärdering enligt fast mall från Förnyelseavdelningen ( BRUK) sker
regelbundet.
Utveckling
Varje arbetslag ska göra en inventering och planering för utvecklingsinsatser för
barnen inom området Utveckling och Lärande. Inventeringen görs genom
självvärderingen.
Pedagogiska året ska innehålla uppföljningsmetoder för barns lek och
lekprocesser.
Likabehandlingsplanen ska ingå i pedagogiska årets uppföljningsrutiner.
Resultat
Varje barn och varje barngrupp i Språkriket är unik och ställer olika krav på
pedagogerna. Det utvärderingar visar är att arbetsstrukturen för
grundverksamheten och med Pedagogiska året är ett stöd till pedagogerna.
Likabehandlingsplanen innehåll är inte lika tydligt förankrat och hur det arbetet är
kopplat till åtagandet.
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Genom att det finns olika verksamheter och inriktningar inom enheten kan vi ta
tillvara barnens olika möjligheter och färdigheter.
Genom att utveckla och tydliggöra enhetens arbetsmaterial för grundverksamheten
når vi fram till varje enskilt barn unika kompetens.
Naturförskolorna Pilfinken och Väderleken har uteverksamhet och Krillan har
aktiviteter för enhetens 5-åringar.
Genom dans och rörelse med danspedagogen får barnen upplevelser och kroppslig
medvetenhet.
Tillsammans med Språkpedagogen utvecklar pedagogerna ett medvetet
förhållningssätt att tillvarata och bekräfta av barnens flerspråkighet.
Hos Resursverkameheten Pärlan får barnen med kommunikationssvårigheter och
autism möjlighet att utveckla alla sina färdigheter efter egen förmåga.
Barnen med hörselnedsättning eller som har behov av teckenspråk har sina
aktiviteter tillsammans med pedagoger med specialkompetens i området.
Sammanfattande reflektion är att genom tidigare års olika utvecklingsprojekts
resultat, har det vuxit fram permanenta verksamheter. Resursverksamheten Pärlan,
5 års-verksamheten Krillan, Dans med Mea och senast uteverksamheten Pilfinken
är lyckade projekt.
NÄMNDMÅL:

Förskoletiden är en tid av lustfyllt lärande där språk och matematik är
prioriterade områden
ÅTAGANDE:

Barnen i Språkriket utvecklar sina språkliga och kommunikativa
färdigheter.
Arbetssätt
Vi ska stödja barnens egna strategier att utforska världen där lärande, lek och
vetenskap flätas samman till kunskaper och färdigheter. Vi ska se till att barnen får
mötas i olika gruppkonstelationer för att dela tankar och erfarenheter och ge
utrymme att samtala, leka, förhandla och lyssna på varandra. Vi ska vägleda och
stödja barnen att hantera konflikter genom att fokusera på det goda, för att komma
till en lösning.
Vi vuxna omkring barnen på förskolorna arbetar medvetet kring att ge barnen
korrekta benämningar och matematiska begrepp.
Att vi ställer öppna frågor till barnen och bemöter dem positivt och bekräftar dem
i sin nyfikenhet.
Alternativa kommunikationmetoder används levande i enheten som, dans, bild och
PECS.
Många av arbetsmetoderna samlas under begreppet litteracitet. Det är en samlad
beteckning på aktiviteter som i ett socialt sammanhang omfattar användningen av
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bilder, symboler och tecken direkt eller indirekt kopplat till text.
Miljön ska utformas med stöd av pedagogisk dokumentation så att barnens
flerspråkighet utmanas och utvecklas.
Resursanvändning
Enhetens språkpedagog.
Enhetens specialpedagoger
Enhetens teckenspråkspedagoger
Uppföljning
Med dokumentationen som utgångspunkt kan vi ge tillbaka och bekräfta barnens
eget och gruppens lärande för de själva och deras föräldrar. Dokumentationen är
ett verktyg att stödja barnen att sätta ord på sina erfarenheter, att berätta om det
barnen kan och det de själva har varit med om.
Självvärdering skrivs enligt fast mall regelbundet. (BRUK)
Utveckling
Likabehandlingsplanen ska ingå i Pedagogiska årets uppföljning.
Metoder behöver utvecklas för att bemöta och bekräfta barnen i sin flerspråkighet.
Metoderna ska förankras i enhetens Pedagogiska år.
Kartläggning av våra flerspråkiga barn.
Öka kompetensen kring flerspråkiga barns behov.
Skapa en gemensam innebörd av språk och kommunikation inom enheten.
Varje arbetslag ska göra en inventering och planering för utvecklingsinsatser kring
språk och matematik. Efter resultatet på självvärderingen.
Resultat
Vi kan bli bättre att bemöta, tillvarata och utmana alla barns olika språkliga
färdigheter och kommunikativa förmågor.
Vi behöver utveckla mätbara uppföljningsmetoder där vi kan utläsa barnens
läroprocesser.
I våra lokala arbetsplaner beskrivs den enskilda förskolan /arbetslaget arbetssätt
för att nå målet. Språkpedagogen och pedagogiska handledaren arbetar
tillsammans med förskolorna att reflektera kring begreppen och förankra
arbetsmetoder för att nå målet.
Målet i enheten är att få ett medvetet arbetssätt kring barnens språkliga
matematiska begrepp. Vi behöver utveckla mätbara uppföljningsmetoder där vi
kan utläsa barnens läroprocesser. I våra lokala arbetsplaner beskrivs den enskilda
förskolan /arbetslaget arbetssätt för att nå målet. Språkpedagogen och pedagogiska
handledaren arbetar tillsammans med förskolorna att reflektera kring begreppen
och förankra arbetsmetoder för att nå målet.
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Det ska synas på varje förskola, avdelning hur arbetslaget arbetar kring språk och
kommunikation. Språkpedagogen och arbetslagen samarbetar kring hur vi gör
språken synliga på förskolorna.
Enheten har fått i uppdrag att ansvara för verksamhet gällande flerspråkigheten för
Kungsholmens förskolebarn. Kungsholmens riktlinjer för modersmål är under
omarbetning.
Bedömning och analys
Sammanfattande reflektion är att vi behöver fortsätta utveckla våra språkliga
miljöer på förskolorna. Det syns inte på alla förskolor hur vi arbetar med språk och
kommunikation. Självvärderingens resultat visar konkret att ett av våra
utvecklingsområden är matematiskt och logiskt tänkande. Arbetslagen har börjat
beskriva sina åtgärder i sin lokala arbetsplan.
Fortbildning kring barns flerspråkighet har påbörjats.

Barns inflytande
NÄMNDMÅL:

Barn uttrycker sina tankar och åsikter och påverkar därigenom sin
situation och förskolans verksamhet
ÅTAGANDE:

Barnen är delaktiga i planeringen av sina aktiviteter.
Arbetssätt
Pedagogerna lyssnar in barnens tankar och intressen och väver in dem i
aktiviteterna. Barnens idéer ska ges samma värde och bli tagna på allvar.
Barnen är medaktiva i utformandet av t.ex samlingar eller leder rörelseleken.
Vi ska möjliggöra för barnen att testa både egna och andras teorier i verkligheten.
Att arbeta med ett projekt är att sätta fokus på något som är intressant att utforska.
Vi vill att barnen ska få syn på mer än de redan vet, få fördjupa sig, tid att ställa
komplicerade frågor, få undersöka själva, leta svar och lösningar.
Barnens läroprocesser beskrivs i Pedagogisk dokumentation med en koppling till
läroplanen. Pedagogiska dokumentationen synliggör för barnen att deras idéer och
förslag finns med i aktiviteterna.
Pedagogerna använder medvetet öppna frågor för att fånga in barnens nyfikenhet
och tankar. Miljön ska utformas, med stöd av pedagogisk dokumentation, så att
den kan förändras och påverkas av barnens lekar och idéer.
Pedagoger och barn ska visa omsorg om och ta ansvar för den miljö de vistas i.
Det är en av förutsättningarna för att barnen ska kunna få inflytande över sin
vardag och sitt lärande.
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Resursanvändning
Gruppansvarig pedagog
Alla vuxna omkring barnen på förskolan
Uppföljning
Barnens delaktighet synliggörs genom bilder och beskrivning av läroprocesserna i
pedagogisk dokumentation och barnporträtt. Barnporträtt är ett samtal, en bild, en
berättelse om barnets görande, lärande och styrkor på förskolan.
Enhetens pedagogiska år är grundverktyget i uppföljningsarbetet. Enhetens
pedagogiska år gör läroplanen begriplig, skapar struktur, glädje och delaktighet för
medarbetarna. Verksamhetens mål och dokument vävs in i pedagogiska årets
rutiner.
Självvärdering sker enligt fast mall av Förnyelseavdelningen. ( BRUK)
Utveckling
Varje arbetslag ska göra en inventering och planering för utvecklingsinsatser på
området Barns inflytande enligt läroplanen och resultatet på Självvärderingen.
Enhetens pedagogiska år ska innehålla uppföljningsmetoder för området Barns
inflytande.
Likabehandlingsplanen ska vara implementerad i pedagogiska årets rutiner.
Vi ska sträva mot att på varje förskola skapa en reflekterande kultur som stödjer
ett undersökande arbetssätt. Dokumentation är ett redskap för reflektion. Genom
att reflektera tillsammans med andra pedagoger kan pedagogerna på flera sätt
förstå det barnen gör.
Dokumentationen kan göra oss medvetna om det som vi tar för givet och om hur
vi agerar i olika situationer, så att vi kan ompröva det och hitta nya
handlingsmönster och strategier.
Resultat
Barnens delaktighet under sin förskoletid har utökats. I de lokala arbetsplanerna
har förskolorna beskrivit hur de synliggjort barnens delaktighet. Många av
förskolorna har att använt sig av sin pedagogiska dokumentation för att synliggöra
barnens delaktighet.
Barnen har idag ett sporadiskt inflytande i planeringen och begränsad delaktighet i
utvärderingen som dock inte leder till tydliga konsekvenser och förändringar i
verksamheten.
Vi behöver utarbeta olika mätbara uppföljningsmetoder så att vi kan följa
arbetsprocessen resultat. Uppföljningsmetoden ska bli förankrad i enhetens
pedagogiska år.
Sammanfattande reflektion är att vi hela tiden kan utveckla vårt förhållningssätt
kring barnens delaktighet och påverkan. Självvärderingarna från varje termin visar
på behovet av arbetslagets samsyn och gemensamma tolkning på hur barn kan
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påverka sin vardag. Hur vårt förhållningssätt och kunskap i att fånga upp barnens
tankar och omvandla tanken till aktivitet har varit på olika nivåer.
En samlad bild av arbetslagets gemensamma pedagogiska utvecklingsarbete får vi
genom att koppla ihop arbetslagens självvärdering för varje termin med
uppföljningen av arbetet med åtaganden.
Hur vi tillsammans med barnen kan reflektera kring vad som skett och se den i vår
gemensamma pedagogiska dokumentation.
Bedömning och analys
Genom att regelbundet utvärdera åtagandena utifrån månadens fokus i
pedagogiska året synliggörs barnens inflytande över tid. Till grund för
utvärderingen är barnintervjuer, pedagogisk dokumentation och observationer.

Förskola och hem
NÄMNDMÅL:

Förskolan har god kommunikation med föräldrarna och är lyhörd för
deras önskemål
ÅTAGANDE:

Vår information och kommunikation med föräldrarna följer
föräldrarnas behov av insyn och information av verksamheten.
Arbetssätt
Föräldrarna är de viktigaste personerna i barnens liv. Förskolan ska sträva efter en
bra kontakt med alla föräldrar och ett respektfullt bemötande. Under året bjuder vi
in föräldrarna till olika möten för att informera, diskutera, umgås och praktiskt
arbeta med olika saker tillsammans. Det är viktigt att det finns ett varierat utbud av
föräldrasamverkan så att alla hittar en form som passar dem.
Daglig kontakt med föräldrarna är grunden för föräldrasamverkan.
Kontakt via e-post, telefon, skriftligt eller personlig möten.
Föräldraråd, föräldramöten och föräldrasamtal
Uppdaterad hemsida
Föräldraaktiv inskolning
Uppföljning
Föräldraråden
Föräldramöten
Brukarenkäten inkl. handlingsplan för utveckling
Barnporträtt-samtal (Föräldrasamtal)
Utveckling
Resultatet av brukarenkäten genererar i en handlingsplan. Den syftar till att
behålla styrkor samt till att utveckla verksamheten.
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Skapa ett tydligt informationsmaterial som beskriver varje enskild förskola och
övrig verksamhet. Dessutom vill vi förtydliga vissa pedagogiska
ställningstaganden så som vår profil språk & kommunikation och enhetens
pedagogiska år.
Resultat
Vi kan se en positiv utveckling i resultaten från Brukarenkäterna 2008,2009 och
nu 2010.
Vi ställer aktiva frågor till föräldrarna kring vad och hur de vill utveckla
föräldrasamverkan. Vi kan utläsa i brukarenkäten att vi behöver utveckla hur vi
informerar kring våra mål och arbetssätt.
Vi har utökat förskoleråden med fler föräldrar för att få in fler perspektiv och
reflektioner på vår verksamhet.
Vi frågar föräldrarna hur de vill ha upplägget på verksamhetsårets två
föräldramöten. Resultatet på vår förfrågan på förskoleråden är att på hösten ha
information kring arbetsätt kopplat till åtaganden och lokala mål. På höstens möte
önskar föräldrarna också fylla med mingel och värdegrundsreflektion i mindre
grupper. Vårens möte ska beskriva barngrupperna läroprocesser, gärna mingel och
avlutas med att föräldrarna själva upplever/bidrar barnens projektarbeten.
Sammanfattande reflektion är att en av våra viktigaste samarbetspartners kring
verksamhetsutveckling är barnens föräldrar. Det är genom att fråga dem som vi
kan utveckla verksamheten ur brukarens perspektiv.
På de förskolor som skickar ut veckobrev/månadsbrev till föräldrarna visar
brukarenkäten en högre nöjsamhet.
Bedömning och analys
Brukarenkäten och inflytande Målet inför 2010 var att öka deltagandet i
Föräldraråden. Målet är uppfyllt. Brukarenkätens resultat visar på
utvecklingsområden för att öka nöjdhetsgrad hos föräldrarna. Utvecklingsområden
enligt resultaten 2009 enkät. Mitt barns lärande och utveckling dokumenteras och
följs upp. I mitt barns förskola får jag veta vad förskolan gör för att stödja mitt
barns utveckling. Förskolan informerar mig om sina mål och arbetssätt. Styrkor att
behålla och utveckla vidare Trygg och säker miljö för barnen. Sammanfattande
analys av resultatet är att konkreta handlingsplaner på varje förskola ska utarbetas
gemensamt. Handlingsplanen ska presenteras på förskolerådet för synpunkter.
Brukarenkäten är ett av våra verktyg att mäta kvalitén på verksamheten ur ett
föräldraperspektiv. Tätare uppföljningsfrågor planeras att genomföras internt.
Syftet är att snabbt få en återkoppling om genomförda åtgärder gav resultat.
Uppföljningen kommer att ske i Förskoleråden.
Vi behöver utveckla vår information till föräldrar via e-post.
Vi behöver uppdatera hemsidan och informationsblad om förskolorna regelbundet.
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Samverkan
NÄMNDMÅL:

Övergången till förskoleklass är väl förberedd
Aktivitet

Startdatum Slutdatum

Fortsätter implementera Stockholms stads förskoleplan – en förskola i 2010-01-01
världsklass

2012-12-31

Förskolan arbetar aktivt och medvetet i vardagliga situationer med att 2009-01-01
stödja och stimulera barns språk

2010-12-31

Förskolan tydliggör var föräldrar kan hitta information samt hur och
vad föräldrar kan påverka i förskolan

2009-01-01

2010-12-31

Implementera ”Kultur i ögonhöjd” – för, med och av barn och unga, 2010-01-01
en strategisk plan för barn och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012

2012-12-31

Stadsdelsnämndens förskolor undersöker under året möjligheten till
certifiering med Grön Flagg

2010-12-01

2009-01-01

ÅTAGANDE:

Språkriket arbetar efter att alla barn har en trygg övergång till
förskoleklassen.
Arbetssätt
Vi kommer att planera övergången gemensamt med föräldrarna.
Föräldrarna ska få information om närliggande skolor och kunna diskutera skolval.
Fortsätta med 5-års verksamheten Krillan som är ett komplement till förskolorna 5
årsaktiviteter.
Besöka förskoleklassen tre gånger under våren.
Resursanvändning
Samverkan med de skolor som blir aktuella.
Uppföljning
Ingår i avslutningssamtalet och följs upp vid utvärdering
Resultat
De flesta föräldrar och barn fick en bra övergång till förskoleklass. 2010
genomfördes en ny rutin för anmälning till förskoleklass. Den nya rutinen
försenade skolornas planering av klassindelning. De flesta av barnen hann med två
besök i sin nya skola tillsammans med sina nya klasskamrater.

SID 16 (20)

Kungsholmens miniplan för övergångsrutinen skola - förskola reviderades under
2010. Fridhemsskolan samverkande inte enligt planeringen med förskolorna inom
sitt upptagningsområde. Barnen till Fridhemsskolan fick inga besök till sin skola.
Barnen som skulle börja på Manillaskolan, Alvikskolan eller friskola har fått olika
möjligheter till besök i sina skolor.
Även här hann pedagoger och barn med två besök.
Alla 5-åringar i Språkriket har deltagit i Krillan, enhetens egen 5-årsaktivitet. På
Krillan träffades barnen från olika förskolor inom enheten i mindre grupper. Fokus
har varit på matematik och forskande.
Enhetens danspedagog har träffat 5-åringarna vid ett eget tillfälle varje vecka.
Bedömning och analys
Vi påbörjar vårt skolförberedande arbete tillsammans med barn och föräldrar från
första dagen på den föräldraaktiva inskolningen. Enhetens pedagogiska år lägger
grunden för barnens ryggsäck fylld av erfarenheter och nyfikenhet på nya
upptäckter.
Genom att Krillan blivit en fast verksamhet kan vi säkerställa att alla femåringar i
Språkriket har haft en bra förutsättning att träffa många olika jämnåriga kamrater i
nya sociala sammanhang.
Skolor och förskolor har ett gemensamt ansvar att övergången till förskoleklassen
blir trygg och bra för barn och föräldrar.
Övergången till Manillaskolan, Alvikskolan eller annan friskola behöver få en
egen övergångsplanering.

Övrig uppföljning
Verksamhetens mål för 2010
Skapa en gemensam innebörd av Språk och Kommunikation inom enheten.
Vi kommer att på gemensamma forum formulera vår gemensamma syn på
innebörd på språk och kommunikation.
Sammanfattande analys är att målet är delvis uppfyllt.
Enheten är på god väg att gemensamt definiera begreppen av språk och
kommunikation.
Verksamhetens värdegrundsarbete och likabehandlingsplan finns med i våra
diskussioner.
Skapa ett bra informationsmaterial för varje förskola och övrig verksamhet.
Alla förskolor ska medverka i skapandet av skriftlig information kring sin
verksamhet.
Sammanfattande analys är att målet är delvis uppfyllt.
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Alla förskolors hemsidor är uppdaterade.
Informationsmaterialet för varje förskola återstår.
Varje arbetslag ska göra en inventering och planering för utvecklingsinsatser
enligt läroplanen.
Resultatet på Självvärderingen har varit grunden för utvecklingsplaneringen.
Sammanfattande analys är att målet är uppfyllt.
Alla förskolor har brutit ner åtaganden till egen lokal arbetsplan.
Självskattningen från varje termin visar utvecklingsprocessen.
Grupputvecklandesamtal beskriver styrkor och behov av utveckling.
Kartläggning av våra flerspråkiga barn.
Kartläggningen av våra flerspråkiga barn är gjord av Språkpedagogen.
Sammanfattande analys är att målet är uppfyllt.
Kartläggningen är ett pågående arbete.
En grund är lagd.
Öka kompetensen kring flerspråkiga barns behov.
Samarbeta med stadens språknätverk Internfortbildning kring metoder för att
bemöta flerspråkiga barn.
Sammanfattande analys är att målet är uppfyllt.
Språkriket och Kungsholmens förskolebarn representeras i stadens språknätverk
av språkpedagog från Språkriket.
Språkpedagogen ansvarar även för internfortbildningen för hur vi ska bemöta,
stödja och utmana våra flerspråkiga barn.
Fortsatt implementering av enhetens Pedagogiska år och tydliggöra
uppföljningsrutiner.
Sammanfattande analys målet är uppfyllt
En planering är gjord för enhetens fortsatta förankringsarbete av Pedagogiska året.
Förankrings arbete och uppföljning kommer att ske via pedagogiska
utvecklingsgruppen.
Värdegrundsarbetet
Verksamhetens värdegrundsord togs fram i reflektionsprocess under vårterminen
2010 på varje förskola.
På enhetens gemensamma kvällsmöte 9 juni sammanställdes orden.
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Planering för höstterminen är att varje förskola definierar värdeorden. Vad menar
jag! Hur vet vi att det finns på förskolan? Kan föräldrarna se värdegrundsorden i
vårt förhållningssätt till barnen?
Sjukfrånvaron
Sammanfattande analys.
Vi kan utläsa i statistiken för sjukfrånvaron för 2006-2010 att sjukfrånvaron
minskar.
Enheten arbetar aktivt med att bryta ner statistiken till verkligheten bakom siffran.
Hur många långtidssjuka? Sjukdomsperiod som vinterkräksjuka eller influensa?
Strödagar eller många korttidstillfällen.
I medarbetarenkäten kan vi utläsa att vi har ökat nöjdhet inom områden som
trivsel, arbetsklimat, arbetsbelastning och hälsa.
Reflektioner kring hur vi ska minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron sker
regelbundet på arbetsplatsträffar och på samverkansmöten.
Språkriket har skapat en skriftlig riktlinje som beskriver hur vi tillsammans kan
minska smitta på förskolan
Våra aktiva friskvårdscoacher tar sitt ansvar att inspirera i vardagen och leda
enhetens friskvårdsvecka varje termin.
Alla medarbetare har minst ett Hälsoprofilsamtal med förskolerektor per termin.
Hälsoprofilsamtalet är enhetens medarbetarsamtal. De sker varje termin men ur
två olika perspektiv.
Våren har fokus på hälsa och trivsel och på hösten har fokus på utveckling.
Alla medarbetare har eget ansvar att ansöka om friskvård på arbetstid eller
friskvårdsbidrag.
Kvar för året är att boka en inspirerande föreläsning med Bosse Angelöw ”
arbetsglädje och Hälsa”.
Medarbetarenkäten
I 2009 år medarbetarenkäts genomsnittsvärde har vi ökat nöjdhet hos
medarbetarna inom alla områden från 2008 års enkät.
Förskolerektor och biträdande förskolerektor kommer under hösten starta
morgonmöte enligt en modell kallad LEAN på varje förskola.
Syftet med mötet är att alla medarbetare på förskolan får en uppföljning på mål,
projekt och olika samverkansgrupper samtidigt.
En tydlig struktur kommer att följas som ger en visuell överblick på de olika
arbetsprocesserna.
Målet med mötet är att öka delaktigheten, närvarande chef och möjlighet till
snabba återkopplingar och beslut.
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Synpunkter och klagomål
Ledningen i Språkriket har arbetsrutinen att fånga in föräldrarnas synpunkter och
klagomål och i samverkan med pedagogerna ge snabb återkoppling på sakfrågan.
Även föräldraråden samverkar i vissa frågeställningar.
Under 2010 har synpunkter och klagomål på verksamheten varit inom tre
områden, säkerhet, verksamhetens arbetsrutiner och kosten.
Barnens säkerhet är prioriterad arbete.
För att minimera risker för barnen i verksamhetsrutinerna på förskolan har en
skriftlig översyn på säkerhetsarbetet genomförts.
Det innebär att alla förskolor ska ha en uppdaterad KRIS-pärm och en Risk och
Konsekvensanalys har gjorts på arbetsrutinerna ur ett säkerhetsperspektiv.
Säkerhetsrutinerna uppdateras regelbundet.
Information kring verksamhetens olika rutiner och traditioner har varit bristfällig
vid flertal tillfällen under året.
I samverkan pedagoger, föräldrar och ledningen har nya informationsrutiner
skapats, både skriftligt och muntligt.
Maten på förskolorna ger barnen energi att orka leka. Verksamhetens kockar och
ledning har tagit fram fasta matsedlar efter Socialstyrelsens rekommendationer för
mat i förskolan.

Sammanfattande analys och bedömning av
måluppfyllelsen och lärdomarna under läsåret
Genom skrivprocessen med Språkrikets tävlingsbidrag till Kvalitetsutmärkelsen
2010 synliggjordes styrkor och utvecklingsområden i enhetens systematiska
kvalitetsarbete.
Vår främsta styrka i Språkriket är mångfalden inom hela enheten. Vår mångfald
finns i
-en bred och djup kompetens om barn och olika barn behov.
- Olika inriktningar på förskolornas lokala arbetsplaner tex naturförskolor,
färgrupper, projektgrupper eller 5-årsverksamheten Krillan.
- Många olika barn och barn med olika möjligheter och färdigheter tex
funktionsnedsättning.
- Specialpedagogisk kompetens och verksamhet.
Vårt stora utvecklingsområde är att förankra hos varje medarbetare, uppdraget
utifrån läroplanen och åtaganden.
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Utvecklingsområden
Förankring av
•
•
•
•
•
•
•

Hur är förskolans lokala arbetsplan kopplad till verksamhetens mål och
vilka är uppföljningsmetoderna.
Vilka är Språkrikets åtaganden och verksamhetsmål och hur är de kopplade
till läroplanen och nämndmålen.
Vilka olika uppföljningsrutiner finns i Språkriket och hur hänger de ihop
med varandra.
Hur vet vi det vi vet? Varför vi gör vi det vi gör? " gräv där du står"
Att koppla och integrera det specialpedagogiska perspektivet med
förskolans dagliga pedagogiska grundverksamhet.
Utveckla matematik och logiskt tänkande, resultat efter självvärderingen.
Utveckla det kommunikativa ledarskapet.

Åtgärder för utveckling
Genom att lokala arbetsplanerna ska utvärderas varje månad efter månadens fokus
i pedagogiska året och åtaganden.
Genom att aktivt bryta ner åtaganden och verksamhetsmål till lokala arbetsplaner,
är målet att förankra kopplingen mellan vardagen på förskolan och
styrdokumenten.
Genom att beskriva tydligare åtaganden med indikatorer är målet att nå förankrade
uppföljningsmetoder.
Genom att regelbundet på arbetsplatsträffarna reflektera kring mål och
värdegrundsord är målet att nå en samsyn i förskolans uppdrag och mål.
Genom att fokusera på grundverksamheten på alla förskolor som en gemensam
grundplattform är målet att nå en kvalitativ verksamhet för alla barn.
Grundverksamheten kompletteras av likabehandlingsplanen och
specialpedagogiska insatser till de barn som har behov av riktade insatser.
Genom fortbildning inom matematik och logiskt tänkande.
Genom att ledningsgruppens utvecklingsmål att öka det kommunikativa
ledarskapet. Tex LEAN-möten.

Kvalitetsredovisning upprättad av
Stockholm 2010-10-15
Marie Stighammar-Borg

Marit Haunss Lindén

Förskolerektor

Biträdande förskolerektor

Bilagor

Språkriket tävlingsbidrag 2010

KUNGSHOLMEN
VÄSTRA KUNGSHOLMENS FÖRSKOLEENHET

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.1-015-2011
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Verksamhetsberättelse 2010
Västra Kungsholmens förskoleenhet
Sammanfattande analys
Inom enheten finns en stor andel pedagoger med hög kompetens och stor vilja till
utveckling. Det finns en nyfikenhet att lära av varandra och att dela med sig av
sina kunskaper. Ledningen har arbetat mycket för att pedagogerna ska se
helhetsperspektivet. Våra utbildningsinsatser sätter tydliga spår i verksamheten
och utvecklar arbetet med barnen. Under de tre första månaderna 2010 lyssnade
enhetens pedagoger till föreläsningar av språkforskaren Veli Toumela, Gunilla
Dahlberg, professor i pedagogik och Liselott Olsson som är Gunilla Dahlbergs
doktorand. Dessa föreläsningar har vi sedan följt upp och arbetat vidare med på
våra arbetsplatsträffar och i enhetens interna pedagogiska forum. Samtliga
pedagoger deltar i våra pedagogiska forum, som leds av enhetens pedagogistor
och vår atéljerista, i nära samarbete med ledningen. Syftet med de pedagogiska
forumen är att lägga grunden för en långsiktig kvalitetsutveckling och säkerställa
en hög pedagogisk standard på alla enhetens förskolor. I de pedagogiska forumen
har vi under året haft fokus den pedagogiska miljöns betydelse för barns lärande
och arbetat med att knyta samman teori och praktik på olika sätt. Vi har också
arbetat också med enhetens övergripande projekt för lärsåret "Matematisk
mångfald i vår närmiljö".
Under perioden 16 februari-4 mars 2010 genomförde utbildningsförvaltningen en
inspektion av enheten. I rapporten lyfter man fram som föredömligt att ledningen
byggt upp en organisation och processer som understödjer en långsiktig
kvalitetsutveckling samt att personalens olika kompetenser tas tillvara så att det
gynnar hela enhetens utveckling. Rapporten pekar också på att ledningen skapat
goda möjligheter till reflektion och diskussion i syfte att anknyta pedagogernas
praktiska erfarenhet till aktuella teorier. Detta arbete fortsätter vi att utveckla.
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål
KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

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

2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och
utveckling i en trygg miljö
KF:s indikatorer
Andel nöjda föräldrar i
förskoleundersökningen
avseende trygg och säker
miljö

Periodens
utfall
88,75 %

Årsmål
87 %

KF:s
årsmål
öka

Period
2010

Kommentar:
Vi känner oss mycket stolta över att vi har nått och till och med överträffat
kommunfullmäktiges mål när det gäller föräldrarnas uppfattning om hur den pedagogiska miljön
är på förskolan. Vi är väl medvetna om att kvalitet är en färskvara och att det är viktigt att vi
arbetar för att bibehålla detta resultat och fortsätta utveckla vår organisation. Enheten har en
stor andel välutbildade pedagoger och ledningen vet att det är avgörande för enhetens höga
kvalitet och en stark framgångsfaktor i vår verksamhet.
Andel nöjda föräldrar i
förskoleundersökningen
avseende utveckling och
lärande

89,9 %

87 %

öka

2010

Kommentar:
Det är med glädje vi konstaterar att nästan nio av tio av enhetens föräldrar svarar att de är
nöjda med förskolan när det gäller området utveckling och lärande. För kommande period blir
målet att hålla kvar detta resultat och arbeta för ett lika gott resultat vid nästa
förskoleundersökning.
Resultatet av enheternas
självvärdering avseende
utveckling och lärande inom
förskola

3,9

3,1

2010

Verksamhetsberättelse Enhet
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NÄMNDMÅL:

Barn uttrycker sina tankar och åsikter och påverkar därigenom sin
situation och förskolans verksamhet (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Barn ska få uttrycka sina tankar och åsikter och därigenom kunna
påverka sin situation och förskolans verksamhet
Uppfylls helt

Pedagogerna arbetar mycket med barns inflytande och att ta tillvara barnens
erfarenheter och bygga vidare på dem. Genom den pedagogiska
dokumentationen synliggörs barnens tankar och intressen och tas tillvara i
det fortsatta arbetet. De små barnen blir introducerade i olika material och
aktiviteter för att sedan kunna göra sina egna val. Barnen får välja aktivitet
under det "egna arbetet". Genom barnintervjuer, utvecklingssamtal, och
pedagogisk dokumentation får pedagogerna en uppfattning om barns och
föräldrars synpunkter och delaktighet.
Under den inspektion som Utbildningsförvaltningen genomförde i enheten
framkommer att i alla personalintervjuer betonar pedagogerna vikten av att
barnens intressen och nyfikenhet får styra de olika projektens innehåll och
utveckling. Utbildningsförvaltningens inspektörer skriver också i sin rapport
att de kunde se många goda exempel på detta vid sina verksamhetsbesök.
De lyfter fram projektens mångfald och variation samt barnens delaktighet
och möjlighet till påverkan som de såg i den pedagogiska dokumentationen
av enskilda projekt.
I brukarundersökningen 2010 svarar också 88,75 procent av enhetens
föräldrar att de upplever att deras barns idéer och tankar tas tillvara i den
pedagogiska verksamheten.
NÄMNDMÅL:

Förskolan har god kommunikation med föräldrarna och är lyhörd
för deras önskemål (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Förskolan ska ha en god kommunikation med föräldrarna och
vara lyhörd för deras önskemål
Uppfylls helt

Vi anser att enheten generellt har en god kommunikation med föräldar och
att vi är lyhörda för deras önskemål. Fortfarande finns det anledning för oss
att fortsätta utveckla och tydliggöra vad föräldrar kan ha inflytande över i
förskolans verksamhet. Vi styrs av olika lagar, regler och förordningar och
av egna av enheten upprättade dokument. Verksamheten ska passa alla barn
och detta kan ibland skilja sig från enskilda föräldrars önskemål kring det
Verksamhetsberättelse Enhet
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egna barnet. Genom att vara tydlig i vår information kring vad man som
förälder kan förvänta sig vara delaktig i och ha inflytande över kan vi
fortsätta öka andelen nöjda föräldrar. Vi är noga med att följa upp de
klagomål vi får från föräldrar och är alltid snabba med att ta tag i problem
som uppstår. Det vet vi underlättar ett gott samarbete med föräldrar.
I brukarundersökningen som genomfördes i mars 2010, svarar 87,25 procent
av enhetens föräldrar att de känner sig välkomna att ställa frågor och
framföra synpunkter på verksamheten i sitt barns förskola. Detta är ett
resultat som vi strävar efter att bibehålla eller öka.
I Utbildningsförvaltningens rapport framkommer också att
föräldrarepresentanterna, i de intervjuer som genomförts i enheten, uppger
att de är nöjda med de former för föräldrasamverkan som förskolan
erbjuder. De nämner särskilt utvecklingssamtalen, som de anser ger
möjlighet att påverka det egna barnets utveckling och förskolevistelse. De
nämner också den att dagliga kontakten vid lämning och hämtning ger all
möjlighet till daglig information om det egna barnets trivsel, relationer med
kamrater och om hur barnet fungerar i grupp. Veckobreven/månadsbreven
som föräldrarna får via e-post betonas som särskilt värdefullt för
möjligheten till insyn i och delaktighet i verksamheten på det egna barnets
avdelning. När det gäller mer övergripande verksamhetsfrågor lyfter
föräldrarna fram föräldrarådet som en möjlighet till delaktighet för föräldrar.
I övrigt nämner också föräldrar att de är nöjda med föräldramöten och andra
samverkansformer som firande av olika traditioner, exempelvis. Vi är
medvetna om att en god samverkan med hemmet är en förutsättning för att
vi ska kunna bedriva en verksamhet som håller hög kvalitet. Därför är detta
något som verksamheten prioriterar och vi arbetar ständigt med att utveckla
olika samverkansformer.
NÄMNDMÅL:

Förskolan är rolig, trygg och stimulerande och bidrar till
jämställdhet, respekt och likabehandling (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Förskolan ska vara rolig, stimulerande, trygg och utvecklande.
Uppfylls helt

Förskolans verksamhet ska vara öppen mot omvärlden och fördomsfri. Vår
verksamhet ska vara en social och kulturell mötesplats där vi ser olikheter
som en tillgång och ett tillfälle till att lära av varandra. Vår utgångspunkt
ska vara ett interkulturellt förhållningsssätt/arbetsätt. Vi ska uppmuntra en
nyfikenhet på det som är olikt det barnen är vana vid. Därför ska förskolan
ta vara på olika situationer där vi kommer i kontakt med sådant som är
okänt för barnen. Genom att skapa intresse och fascination för det nya och
okända ges barnen möjlighet att förstå världen på ett nytt sätt. Det tror vi
lägger grunden för en tolerans och en förståelse för olikheter som något
Verksamhetsberättelse Enhet
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positivt, något som tillför snarare än begränsar. Arbetet med normer och
värden finns med naturligt i den dagliga verksamheten på förskolan.
Pedagogerna ska förmedla ett empatiskt förhållningssätt utifrån
demokratiska värderingar och vara medvetna om att de är förebilder för
barnen.
Enheten har under året arbetat intensivt med det värdegrundsarbete som
initierats av Kungsholmens Stadsdelsförvaltning. Det har resulterat i
fördjupade diskussioner om vår verksamhet och hur vi vill möta de barn och
föräldrar som finns i våra verksamheter varje dag. I enhetens värdegrund
lyfter vi fram Välkomnande, Delaktighet, Förtroende, Utforskande och
Glädje som särskilt viktiga värden. Dessa värden ska genomsyra allt vi gör i
verksamheten. Enhetens likabehandlingsplan/genusplan är ytterligare ett sätt
att säkerställa att barnen bemöts med respekt och värdighet.
NÄMNDMÅL:

Förskoletiden är en tid av lustfyllt lärande där språk och matematik
är prioriterade områden (barn och ungdom)
ÅTAGANDE:

Förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande där
språkutveckling är ett prioriterat område.
Uppfylls helt

Vårt arbetssätt och pedagogiska övertygelse bygger på att barn har en
inneboende lust, vilja och drivkraft att lära sig nya saker och utforska sin
omvärld. Enhetens förskolor ska erbjuda en verksamhet som ger barnen
många möjligheter till kreativa upptäckter, där material och miljö inbjuder
till många olika lösningar och idéer. Vi vill erbjuda barnen en mängd olika
sätt att uttrycka sig på, så att barnen får möjlighet att använda "100 språk"
och utveckla dem. Vi uppmärksammar barnen på att det finns många olika
sätt att göra saker på, olika sätt att tänka. Vi använder oss av mångfalden av
idéer som inspiration. Målet är att främja barns lust och nyfikenhet att
undersöka, jämföra, sortera, reflektera, dra slutsatser och komma fram till
olika lösningar.
Under året har vi valt att satsa extra på dans/rörelse. Genom lärarlyftet har
en av enhetens pedagoger vidareutbildat sig inom området "dans och
matematik" vilket har bidragit till att barnen också genom dansens språk fått
möjlighet att undersöka och utforska matematik. Genom dans kan barns
ursprungliga känsla för rörelse som uttrycksmedel bevaras och utvecklas.
Dansen stimulerar fantasin, ger rytmisk och motorisk träning och ger
dessutom en möjlighet att få utlopp för inneboende energier. Dans är även
en utmärkt aktivitet då det gäller att stärka den sociala samvaron. Att dansa,
röra sig, behärska sin kropp gynnar också den egna självkänslan och
identiteten. Dans är också glädje vilket tydligt avspeglar sig på barnen. I de
projekt som förskolan arbetar med utnyttjar vi stadens kulturutbud såsom
Verksamhetsberättelse Enhet
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teater, museum och andra kulturella evenemang. Vi anser att det kulturutbud
som vi väljer ska hänga ihop med förskolans projektarbeten så att det skapar
en helhet för barnen.
Under läsåret 2010-2011 arbetar samtliga förskolor i enheten med ett
gemensamt projekt "Matematisk mångfald i vår närmiljö". I enhetens
pedagogiska forum reflekterar pedagogerna tillsammans över hur barnen
undersöker och utforskar matematikens språk.
NÄMNDMÅL:

Övergången till förskoleklass är väl förberedd (barn och ungdom)
Nämndens aktiviteter
Fortsätter implementera Stockholms stads
förskoleplan – en förskola i världsklass

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2012-12-31

Avvikelse

Kommentar:
Vi kommer att arbeta intensivt med att implementera den reviderade läroplanen så att
enhetens samtliga pedagoger är väl förtrogna med de tillägg, ändringar och förtydligade mål som
den nya läroplanen innebär. Under enhetens planeringsdagar den 17-18 februari 2011 ägnas en
hel dag åt detta arbete. Kungsholmens stadsdelsförvaltning kommer också att ordna två
föreläsningskvällar med detta tema, för samtliga pedagoger i stadsdelen. Dessutom har enheten
anmält ett antal pedagoger från varje förskola till en heldags föreläsning kring den nya skollagen
och den reviderade läroplanen för förskolan. Enheten har också startat upp ett arbete med
resultatbaserad styrning, som stämmer väl överens med det nya stycket i läroplanen kring
uppföljning, utvärdering och utveckling.
Förskolan arbetar aktivt och medvetet i
vardagliga situationer med att stödja och
stimulera barns språk

2009-01-01

2010-12-31

Kommentar:
Se nämndmålet "Förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande där språk och matematik är
prioriterade områden".

Se också åtagandet "Förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande där språkutveckling är
prioriterat".

Enheten kommer under läsåret att arbeta med projektet "Matematisk mångfald i vår närmiljö".
Ledningen vill också framhålla en utav enhetens pedagoger är antagen till en forskarsutbildning
och har valt att lägga sitt fokus på barns språkutveckling och förskolans pedagogiska miljöer i
sina forsknings studier. Ytterligare en av enhetens pedagoger kommer under läsåret att gå en
fördjupad utbildning kring dans och matematik. Bägge dessa pedagoger kommer samtidigt att
arbeta kvar i enheten och vi ser att detta kommer att bidra starkt till enhetens pedagogiska
utveckling då vi får ta del av den senaste forskningen inom dessa områden.
Verksamhetsberättelse Enhet
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Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se
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Nämndens aktiviteter
Förskolan tydliggör var föräldrar kan hitta
information samt hur och vad föräldrar kan
påverka i förskolan

Startdatum

Slutdatum

2009-01-01

2010-12-31

Avvikelse

Kommentar:
Se åtagandet "Förskolan ska ha en god kommunikation med föräldrarna och vara lyhörd för
deras önskemål
Stadsdelsnämndens förskolor undersöker
under året möjligheten till certifiering med
Grön Flagg

2009-01-01

2010-12-01

Kommentar:
Västra Kungsholmens förskoleenhet arbetar aktivt för att få enhetens samtliga förskolor
certifierade för Grön flagg. I dagsläget har Förskolan Gula villan, som ingår i enheten, certifiering
sedan fyra år tillbaka. Vi fortsätter arbeta för att enheten ska få certifiering på alla förskolor. De
förskolor inom enheten som har tillagningskök samt en av enhetens andra förskolor är i
dagsläget kravcertifierade.
ÅTAGANDE:

Övergången till förskoleklass ska vara väl förberedd och föräldrar
ska erbjudas att delta
Uppfylls delvis

Enheten organiserar sig utifrån åldershomogena grupper vilket innebär att
alla blivande skolbarn har en verksamhet som bygger på projektarbete
utifrån barnens kompetens och intresse. Ansvarspedagoger och barnen
besöker respektive förskoleklass och träffar sina blivande pedagoger och
kamrater.
Vi har haft svårigheter att nå ett samarbete mellan skola och förskola när det
gäller skolbesöken som skolan kallar till. Det har varit dålig planering från
alla skolor när blivande skolbarn skall göra sitt skolbesök tillsammans med
förskolan. Förskolan har kunnat få besked samma dag. Detta är ett
förbättringsområde för både förskola och skola.
Förskolerektor har tagit initiativ till att revidera den plan för övergång
mellan förskola och skola, den så kallade "miniplanen", som stadsdelen har
upprättat. Detta har skett i samarbete med skolan och vi har nu stora
förväntningar på ett bättre samarbete och att vi tillsammans utvecklar
arbetet utifrån de styrdokument vi har att följa när det gäller barns övergång
mellan olika verksamheter.

Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

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

3.1 Budgeten ska vara i balans
NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Nämndens aktiviteter
Varje chef lämnar månadsvis ekonomisk
årsprognos till närmaste chef med förslag på
åtgärder om prognosen visar på negativ
avvikelse

Startdatum

Slutdatum

2010-01-01

2010-12-31

Avvikelse

Kommentar:
Se åtagande: Västra Kungsholmens förskoleenhet ska ha en budget i balans
ÅTAGANDE:

Västra Kungsholmens förskoleenhet skall ha en budget i balans
Uppfylls inte

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget
Enhetens budget visar ett underskott för året. För att få en budget i balans har
följande åtgärder vidtagits:
Omförhandling av städkontrakt, ökat barnantal i vissa grupper.
Underskottet för perioden har delvis en förklaring i höga kostnader på
företagshälsovården på grund av ett aktiv arbete för att minska sjukfrånvaron i
enheten. Dessutom har enheten gjort ett utköp av en anställd. Det har inneburit
att vi har behövt använda enhetens fond på följande sätt vid årets början var
fonden på 364.000 kr och årets resultat är -185.000 kr kvar av fond är 179.000
kr.
Intäkter

Budget
Utfall
Avvikelse
22 892 000 23 219 000
327 000

Lön
Övriga kostnader

20 200 000 20 374 000
2 692 000 3 030 000

-174 000
-338 000

S:a kostnader

22 892 000 23 404 000

-512 000

Årets resultat
Fond vid årets början
Fond vid årets slut
Förändring fond

0
-

-185 000

-185 000

364 000179 000-185 000

Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se
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Synpunkter och klagomål
Föräldramöten och våra föräldraråd skall ha ett innehåll som bidrar till att
föräldrar får en fördjupad kunskap om syftet med den pedagogiska verksamheten.
Föräldrar skall ha möjlighet att bidra med sina frågor, erfarenheter och synpunkter.
Föräldrarna ska få god och fortlöpande information om verksamheten och dess
mål samt om det egna barnets utveckling. Föräldrarna ska ges inflytande över
insatser.
Varje avdelning har minst ett föräldramöte per termin med en dagordning som
uppmuntrar föräldrarna till att vara delaktiga i sitt barns förskola. Varje arbetslag
skriver veckobrev/månadsbrev (via e-post) för att informera föräldrarna och göra
dem delaktiga i verksamheten. Föräldrarna ska alltid känna sig välkomna i
verksamheten och bli delaktiga i den genom pedagogisk dokumentation,
inskolning, daglig kontakt och olika föräldraarrangemang. Vårt mål är att alla
föräldrar skall känna förtroende för vårt arbete med barnen. Vi är måna att rätta till
eventuella klagomål snabbt med berörda föräldrar eller annan samarbetspartner

Övrigt
Ledningen har tillsammans med de pedagogiskt ansvariga reviderat våra interna
dokument gällande likabehandling och genusarbete, inskolning,
utvecklingssamtal, portfolio och det pedagogiska året. Detta arbete har bidragit till
att vi fått en ökad samsyn i verksamheten och att vi tagit till vara den
kunskapspotential som finns i enheten. Under året har enheten också arbetat fram
en gemensam värdegrund och deltagit som piloter i implementeringen av
resultatbaserad styrning. Två medarbetare har varit på studieresa till Reggio
Emilia, i Reggio Emiliainstitutets regi. Under planeringsdagarna hösten 2010 höll
dessa pedagoger en föreläsning för enhetens samtliga pedagoger kring sina
erfarenheter från studieresan. Två medarbetare har under året utbildad sig till
pedagogista respektive ateljérista och dessa pedagoger leder enhetens pedagogiska
forum tillsammans med ledningen och ytterligare en pedagogista. En utav
enhetens pedagoger har antagits till en forskarutbildning på Stockholms
universitet. Enhetens pedagoger tar del av hennes forskning vid vid olika tillfällen
på enhetens APT. Ett av enhetens arbetslag är inbegripna i forskningen som
genomförs i en av enhetens småbarnsgrupper och har fokus på små barns
utforskande av språk och matematik. Ytterligare en av enhetens pedagoger har
vidareutbildad sig inom området dans och matematik, via lärarlyftet, under året.
För att säkerställa en hög kvalitet i vår verksamhet genomför förskolerektor och
biträdande förskolerektor medarbetarsamtal med varje pedagog. Samtalen
resulterar i en kompetensutvecklingsplan för var och en med fokus på målen för
verksamheten och ”att vara en pedagog i nutidens och framtidens samhälle”
Vision 2030.
Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se
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Minskad sjukfrånvaro:
Förskolerektor arbetar aktivt med de dokument som staden har tagit fram för att
minska sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron tas upp på varje medarbetarsamtal. Enheten
har ett nära samarbete med företagshälsovården och försäkringskassan och stort
stöd från stadsdelens personalkonsulenter. Vi har också stöd av Medhelp. Dessa
insatser har gett ett bra resultat för att sänka sjukfrånvaron på enheten.
Sjukfrånvaron för Västra Kungsholmens Förskoleenhet var under året 5,05 %.
Målet för året 2010 för Kungsholmens stadsdelsförvaltning var 7,0 %.
Miljöarbete:
En av enhetens förskolor arbetar aktivt med Grön flagg.
Samverkan:
Enheten samverkar med Norrtulls habilitering och habiliteringen i Stadshagen,
Specialpedagogiska institutet, Kungsholmens Stadsdelsförvaltnings talpedagog,
resurspedagog och förskolepsykolog. Vi har också ett bra samarbete med BUP och
Familj och individ på Kungsholmen. Dessutom samarbetar enheten med Reggio
Emilia Institutet, lärarhögskolan i Stockholm och grundskolorna på Kungsholmen.
Kvalitetsredovisning:
Vad har enheten använt sig av för systematik för att nå måluppfyllelse?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brukarenkäten till föräldrar
Medarbetarenkät
Självskattning inför förskoleinspektion
Självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola
Utbildningsförvaltningens inspektion av enheten
Ett påbörjat arbete med resultatbaserad styrning
Enkät för familjer som slutar i enheten (intern)
Medarbetarsamtal förskolerektor/pedagog
Utvecklingssamtal pedagoger/förälder

Verksamhetsberättelse Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se
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VÄSTRA KUNGSHOLMENS FÖRSKOLEENHET

2010-11-01

Kvalitetsredovisning
Övergripande bild av verksamheten
Västra Kungsholmens förskoleenhet består av fem förskolor med totalt 14
barngrupper. En av dessa avdelningar, Trollet, är en avdelning för barn med
nedsatt immunförsvar. De yngsta barnen på Welanders väg 3 och de äldsta barnen
på Welanders väg 4 är indelade i grupper under varsin gemensam avdelning.
Förskolan Vallbarnen på Mariebergsgatan 24 är en enavdelningsförskola.
Förskolan Valvet, på S:t Göransgatan 95, startade upp sin verksamhet i september
2009 med tre nya avdelningar.

Förutsättningar
Antal inskrivna barn ht 09
Antal inskrivna barn vt 10
Andel barn med annat modersmål
Antal anställda som arbetar med barn(heltidstjänster)
Andel behöriga förskollärare

249
249
10 %
48
63 %

Systematiskt kvalitetsarbete
Vad har enheten använt sig av för systematik för att nå måluppfyllelse?
Dessa enkäter hänvisar vi till i denna kvalitetsredovisning:







Utbildningsförvaltningens inspektion av enheten 2010
Enhetens medarbetarenkät 2010
Enhetens brukarenkät 2010
Enkät för familjer som slutar i enheten (intern)
Medarbetarsamtal förskolerektor/pedagog
Utvecklingssamtal pedagog/vårdnadshavare

Ett led i vårt kvalitetsarbete är att anställa personal med adekvat utbildning och
öka andelen pedagoger med förskollärarutbildning eller lärarutbildning mot de
yngre åldrarna. För att säkerställa kvaliteten på förskolorna är vi noga med att
följa upp klagomål som vi får från våra föräldrar omedelbart.
Vi har föräldraråd där föräldrarepresentanter från respektive avdelning träffar
förskolerektor och pedagoger två gånger per termin för att få information och
diskutera verksamheten, nyheter och förändringar. Att nå ut med information till
alla föräldrar är en viktig del i vår verksamhet för att skapa delaktighet och
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förtroende. Föräldrarna får veckobrev eller månadsbrev från pedagogerna på deras
barns avdelning. På flera avdelningar har föräldrarna möjlighet att få
informationen via e-mail om de så önskar. Varje avdelning har minst ett
föräldramöte per termin. Varje förälder erbjuds utvecklingssamtal omkring sitt
barn varje termin. Under inskolningen finns stora möjligheter till insyn och
delaktighet i verksamheten och till inskolningssamtal. Många föräldrar utnyttjar
möjligheten att delta i arbetskvällar som förskolan inbjuder till. Varje familj som
lämnar enheten på grund av flytt eller för att barnet skall börja i förskoleklass
uppmanas att fylla i en enkät hur de har ansett att verksamheten har levt upp till de
mål som satts upp för året. Föräldrarna har också svarat på en brukarenkät under
vårterminen 2010. Enkäten utgår centralt från Stockholms stad, USK (Stockholms
stads utrednings-och statistikkontor AB). En möjlighet för barnen att få inflytande
över och öka sin delaktighet i verksamheten är genom de barnintervjuer som
pedagogerna har med barn från tre års ålder.
För att få en enhetlig syn på enheten har olika grupper arbetat fram material som
ska användas av samtliga pedagoger på alla avdelningar. Detta berör genusarbetet,
inskolningen, utvecklingssamtal med föräldrarna, portfolio, det pedagogiska året
som är en hjälpreda för alla pedagoger om hur organisationen ser ut och vad som
skall göras månad för månad så vi når de mål vi satt upp för arbetsåret, enhetens
hemsida och barnets hela förskoletid. Detta arbete har bidragit till att vi fått en
enhetlig syn på verksamheten och att vi tagit till vara den kunskapspotential som
finns i enheten. Vi har också anlitat föreläsare utifrån. Under våren 2010 deltog
enhetens pedagoger i föreläsningar av Veeli Toumela, språkforskare, samt Gunilla
Dahlberg som är professor i pedagogik. Enheten har också bjudit in Liselott
Ohlsson (doktorand i pedagogik), till en föreläsning för pedagogerna under våren
2010. Dessa föreläsningar har vi sedan arbetat vidare utifrån på våra gemensamma
APT samt i de pedagogiska forum som enheten startade upp i januari 2010 och
som samtliga pedagoger deltar i. De pedagogiska forumen leds av enhetens
pedagogistor och vår ateljerista, i nära samarbete med ledningen. Att alla förskolor
får ta del av den särskilda kompetens som finns i verksamheten ser ledningen som
en framgångsfaktor i den pedagogiska utvecklingen.
I maj 2010 deltog två av enhetens pedagoger på en studieresa till Reggio Emilia, i
norra Italien. Under planeringsdagarna i september delgav pedagogerna sina
upplevelser och intryck från resan samt berättade och föreläste om den filosofi och
det arbetsätt som bedrivs i de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Det är
ledningens strävan att kunna fortsätta att erbjuda två pedagoger varje år att åka till
Reggio Emilia.
För att säkerställa en hög kvalitet i vår verksamhet genomför förskolerektor och
biträdande förskolerektor medarbetarsamtal med varje pedagog. Samtalen
resulterar i en kompetensutvecklingsplan för var och en med fokus på målen för
verksamheten och ”att vara en pedagog i nutidens och framtidens samhälle”
Vision 2030.
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Åtgärder för utveckling från föregående
kvalitetsredovisning

















Vidareutveckla arbetet med värdegrunden
Fortsätta vårt arbete med att föra genomgripande diskussioner om
förskolans uppdrag och kunskapssyn för att fortsätta öka samstämmigheten
mellan praktik och teori.
Fortsätta vårt arbete med verksamhetsplanen till att omfatta mål och
arbetssätt utifrån de nationella målen, enhetens åtaganden och
förbättringsområden från föräldraenkäten.
Utveckla arbetsformerna som ökar delaktighet, påverkan och inflytande för
våra barn.
Utveckla den pedagogiska dokumentationen till att bli ett naturligt redskap
för att synliggöra lärandet och vår verksamhet för barn, pedagoger,
föräldrar och vår omvärld.
Utveckla och tydliggöra arbetet med hur och vad föräldrarna kan vara med
och påverka och ha inflytande över i verksamheten.
Utveckla våra föräldraråd
Utveckla samverkansformerna vid övergång till skolan.
Erbjuda pedagogerna kompetensutveckling som är i samklang med våra
mål och intentioner.
Utveckla enhetens pedagogiska forum. Det ska ge glädje och inspiration i
arbetet.
Fortsätta samarbetet med stadsdelens resurscentrum (nedlagt våren 2010)
och habiliteringsenheterna.
Se över rutinerna för modersmålsstöd.
Upprätthålla/fortsätta utveckla förskolornas pedagogiska miljöer, såväl
utomhus som inomhus.

Mål/Åtaganden
Normer och värden
Utvärdering av likabehandlingsplan/plan kränkande behandling
Enheten har tagit fram en likabehandlingsplan som är känd för alla pedagoger och
samtliga föräldrar i enheten. Den är nu reviderad, sedan vi fick en ny lagstiftning i
januari 2009 och vi är numer skyldiga att göra en årlig plan för arbetet.
Likabehandlingsplanen förankras hos de äldre barnen på enheten. På
planeringsdagarna kartlägger, planerar och utvärderar pedagogerna arbetet kring
likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen är ett levande dokument i vardagen
på förskolorna i enheten. Om det uppstår ett ärende som handlar om kränkande
behandlig har alla medarbetare ett stort ansvar att agera omgående och kraftfullt.
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NÄMNDMÅL:

Förskolan är rolig, trygg och stimulerande och bidrar till jämställdhet,
respekt och likabehandling
ÅTAGANDE:

Förskolan ska vara rolig, stimulerande, trygg och utvecklande.
Arbetssätt
Vår verksamhet ska utgå från det enskilda barnet såväl som gruppen.
Vi vet att människor lär i interaktion med varandra. Därför ska våra miljöer och
mötesforum stödja möten mellan barnen. Eftersom vi är en Reggio Emilia
inspirerad förskola ska verksamheten bidra till att barnen utvecklar sin förmåga till
problemlösning, samarbete, samlärande och ett självständigt tänkande.
Vi ska arbeta efter vårt "pedagogiska år" där höstterminen börjar med en
observations- och introduktionsperiod för att skapa trygghet i och inspiration till
verksamheten. Utifrån sommaruppgiften startar arbetet upp med de olika projekten
i barngrupperna vid höstterminens start.
Pedagogerna ska vara medforskande i barnens utforskande och läroprocesser.
Verksamheten ska bygga såväl på barns eget initiativ som på att pedagogerna ger
utmaningar till barnen.
Pedagogerna ska vara lyhörda för barns tankar, önskemål och synpunkter och
använda dessa som en utgångspunkt för det pedagogiska arbetet.
Pedagogerna ska ge utmaningar inom många olika "språk" eller uttryckssätt såsom
bild & form, rörelse, matematik, musik, bygg & konstruktion, språk, rollek &
drama, naturvetenskap och teknik. Förskolans miljö ska vara utformad så att
barnen får möjlighet att utveckla sina förmågor inom alla dessa områden. Vi vet att
vissa material och leksaker är genuskodade och därför ska förskolans miljön vara
utformad så att den underlättar gränsöverskridande.
Alla avdelningar ska arbeta med barnens lärande i projekt, som ska utgå från
barnens intressen och frågeställningar. I projekten ska pedagogerna ha ett fokus på
barns strategier till problemlösning och utmana dessa.
Vår likabehandlingsplan ska vara ett av många sätt att garantera en verksamhet där
ingen utsätts för någon typ av kränkningar eller fördomar.
Enheten genusplan skall säkerställa att pojkar och flickor ges samma möjligheter
att prova och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån
stereotypa könsroller.
Förskolan ska vara en social och kulturell mötesplats där vi ser olikheter som en
tillgång och ett tillfälle till att lära av varandra. Verksamheten ska vara öppen mot
omvärlden och fördomsfri.
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Resursanvändning
Pedagogernas kompetens
Miljön som den tredje pedagogen
Ett utforskande arbetssätt
Genusplan
Likabehandlingsplan
Lpfö-98
Fn-Barnkonventionen
Uppföljning
Den årliga föräldraenkäten.
I arbetslagen på resp. möte samt genom arbetslagens egen utvärdering av
styrdokumenten två gånger om året.
Utvecklingssamtal med föräldrar samt Förskolerektorns utvecklingssamtal med
pedagogerna.
Utveckling
Vi ska arbeta för att utveckla den pedagogiska miljön. Vårt mål är att miljön ska
upplevas som en extra pedagog och stödja ett utforskande arbetssätt. Den ska även
omfatta ett demokratiskt perspektiv i bemärkelsen att alla barn ska kunna möta en
likvärdig pedagogisk miljö oavsett vilken förskola, inom enheten, som barnet
vistas på.
Vi behöver också utveckla dokumentationen mot att bli en mer pedagogisk
dokumentation, som sätter spår i verksamheten. Dokumentationen ska ligga till
grund för barns och pedagogers gemensamma reflektion kring det lärande och
utforskande som pågår i verksamheten.
Resultat
Enheten har arbetat framgångsrikt med att nå måluppfyllelse när det gäller många
delar i åtagandet. Det underlag vi stödjer resultatet på är arbetslagens
utvärderingar, Utbildningsförvaltningens rapport 2010, medarbetarsamtal chef medarbetare, föräldraenkäten samt föräldrarnas svar på enkäten som riktar sig till
de barn som slutar på enheten. Detta viktiga åtagande arbetar enheten fortlöpande
med på alla våra möten, utbildningsdagar, m.m. Ett av enhetens fortsatta
utvecklingsområden är att stärka och medvetandegöra arbetet med att låta barns
tankar, önskemål och synpunkter få utgöra en grund för det pedagogiska arbetet.
Enheten har arbetat intensivt med det värdegrundsarbete som initierats av
Kungsholmens Stadsdelsförvaltning. Det har resulterat i fördjupade diskussioner
om vår verksamhet och hur vi vill möta de barn och föräldrar som finns i våra
verksamheter varje dag. Enheten har utifrån det arbetet tagit fram fem värden som
ska symbolisera vår verksamhet och genomsyra allt arbete. Dessa värden är
Välkomnande, Delaktighet, Utforskande, Förtroende och Glädje.
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Efter Utbildningsförvaltningens inspektion av enheten har vi reviderat vår
likabehandlingsplan utifrån gällande lagstiftning. Det innebär att arbetslagen
framöver ska göra en årlig plan för de åtgärder som behövs för att förhindra att
barn utsätts för kränkande behandling. Åtgärderna ska ha en konkret tidsplan som
följs upp och tas in i nästa års plan.
Bedömning och analys
I utbildningsförvaltningens rapport 2010 lyfter man fram som föredömligt att
ledningen har byggt upp en organisation och processer som understödjer en
långsiktig kvalitetsutveckling. Föredömligt anses också att personalens
kompetenser tas tillvara så att de gynnar hela enheten. Utbildningsförvaltningen
lyfter också fram i sin rapport som föredömligt att pedagogisk dokumentation
används både i arbetet med barnen, för att synliggöra deras läroprocesser, och för
pedagogernas reflektion över de arbetssätt som används eller över den
pedagogiska miljöns utformning. Som enhetens styrkor nämns bland annat
förkolerektorns engagerade och starka ledarskap och att ledningen är väl förtrogen
med det dagliga arbetet i de olika förskolorna. Rapporten pekar också på att
enheten har en väl förankrad pedagogisk grundsyn som omsätts i verksamheten
genom personalens förhållningssätt och vid val av arbetssätt och metoder.
Utbildningsförvaltningen skriver också i sin rapport att enheten skapar många
förutsättningar för föräldrar att samverka med förskolan, ha inflytande i
verksamheten och att kunna påverka det egna barnets utveckling och
förskolevistelse.
Ledningens analys är att den höga andelen utbildade lärare inom enheten är en
förutsättning och en framgångsfaktor i den pedagogiska utvecklingen och en starkt
bidragande orsak till att enheten når så goda resultat. En engagerad och
pedagogiskt medveten ledning med starka visioner för verksamheten är också
något som ledningen ser som en förutsättning för att uppnå goda resultat och en
hög pedagogisk kvalitet.
Ledningen är dock medveten om att måluppfyllelsen skiljer sig något på de olika
förskolorna och arbetar intensivt med att säkerställa likvärdigheten i kvalitet i det
pedagogiska arbetet. Målet är att samtliga förskolor ska hålla en jämn kvalitet och
att alla barn får tillgång till samma höga kompetens och pedagogiska utmaningar.
De pedagogiska nätverken inom enheten, som leds av våra pedagogistor och vår
ateljerista, i nära samarbete med ledningen, är ett sätt att säkerställa detta.
Enhetens pedagoggrupp, där de pedagogiskt ansvariga på varje avdelning träffas i
utvecklingsfrågor tillsammans med ledningen, är ytterligare ett sätt att arbeta för
att åstadkomma en jämn kvalitet.
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Utveckling och Lärande
NÄMNDMÅL:

Förskolan är rolig, trygg och stimulerande och bidrar till jämställdhet,
respekt och likabehandling
ÅTAGANDE:

Förskolan ska vara rolig, stimulerande, trygg och utvecklande.
Arbetssätt
Vår verksamhet ska utgå från det enskilda barnet såväl som gruppen.
Vi vet att människor lär i interaktion med varandra. Därför ska våra miljöer och
mötesforum stödja möten mellan barnen. Eftersom vi är en Reggio Emilia
inspirerad förskola ska verksamheten bidra till att barnen utvecklar sin förmåga till
problemlösning, samarbete, samlärande och ett självständigt tänkande.
Vi ska arbeta efter vårt "pedagogiska år" där höstterminen börjar med en
observations- och introduktionsperiod för att skapa trygghet i och inspiration till
verksamheten. Utifrån sommaruppgiften startar arbetet upp med de olika projekten
i barngrupperna vid höstterminens start.
Pedagogerna ska vara medforskande i barnens utforskande och läroprocesser.
Verksamheten ska bygga såväl på barns eget initiativ som på att pedagogerna ger
utmaningar till barnen.
Pedagogerna ska vara lyhörda för barns tankar, önskemål och synpunkter och
använda dessa som en utgångspunkt för det pedagogiska arbetet.
Pedagogerna ska ge utmaningar inom många olika "språk" eller uttryckssätt såsom
bild & form, rörelse, matematik, musik, bygg & konstruktion, språk, rollek &
drama, naturvetenskap och teknik. Förskolans miljö ska vara utformad så att
barnen får möjlighet att utveckla sina förmågor inom alla dessa områden. Vi vet att
vissa material och leksaker är genuskodade och därför ska förskolans miljö vara
utformad så att den underlättar gränsöverskridande.
Alla avdelningar ska arbeta med barnens lärande i projekt, som ska utgå från
barnens intressen och frågeställningar. I projekten ska pedagogerna ha ett fokus på
barns strategier till problemlösning och utmana dessa.
Vår likabehandlingsplan ska vara ett av många sätt att garantera en verksamhet där
ingen utsätts för någon typ av kränkningar eller fördomar.
Enheten genusplan skall säkerställa att pojkar och flickor ges samma möjligheter
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att prova och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån sterotypa
könsroller.
Förskolan ska vara en social och kulturell mötesplats där vi ser olikheter som en
tillgång och ett tillfälle till att lära av varandra. Verksamheten ska vara öppen mot
omvärlden och fördomsfri.
Resursanvändning
Pedagogernas kompetens
Miljön som den tredje pedagogen
Ett utforskande arbetssätt
Genusplan
Likabehandlingsplan
Lpfö-98
Fn-Barnkonventionen
Uppföljning
Den årliga föräldraenkäten.
I arbetslagen på resp möte samt genom arbetslagens egna utvärdering av
styrdokumenten två gånger om året.
Utvecklingssamtal med föräldrar samt Förskolerektorns utvecklingssamtal med
pedagogerna.
Utveckling
Vi ska arbeta för att utveckla den pedagogiska miljön. Vårt mål är att miljön ska
upplevas som en extra pedagog och stödja ett utforskande arbetssätt. Den ska även
omfatta ett demokratiskt perspektiv i bemärkelsen att alla barn ska kunna möta en
likvärdig pedagogisk miljö oavsett vilken förskola, inom enheten, som barnet
vistas på.
Vi behöver också utveckla dokumentationen mot att bli en mer pedagogisk
dokumentation, som sätter spår i verksamheten. Dokumentationen ska ligga till
grund för barns och pedagogers gemensamma reflektion kring det lärande och
utforskande som pågår i verksamheten.
Resultat
Enheten har arbetat framgångsrikt med att nå måluppfyllelse när det gäller många
delar i åtagandet. Det underlag vi stödjer resultatet på är arbetslagens
utvärderingar, Utbildningsförvaltningens rapport 2010, medarbetarsamtal chef medarbetare, föräldraenkäten samt föräldrarnas svar på enkäten som riktar sig till
de barn som slutar på enheten. Detta viktiga åtagande arbetar enheten fortlöpande
med på alla våra möten, utildningsdagar, m.m. Ett av enhetens fortsatta
utvecklingsområden är att stärka och medvetandegöra arbetet med att låta barns
tankar, önskemål och synpunkter få utgöra en grund för det pedagogiska arbetet.
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Enheten har arbetat intensivt med det värdegrundsarbete som initierats av
Kungsholmens Stadsdelsförvaltning. Det har resulterat i fördjupade diskussioner
om vår verksamhet och hur vi vill möta de barn och föräldrar som finns i våra
verksamheter varje dag. Enheten har utifrån det arbetet tagit fram fem värden som
ska symbolisera vår verksamhet och genomsyra allt arbete. Dessa värden är
Välkomnande, Delaktighet, Utforskande, Förtroende och Glädje.
Efter Utbildningsförvaltningens inspektion av enheten har vi reviderat vår
likabehandlingsplan utifrån gällande lagstiftning. Det innebär att arbetslagen
framöver ska göra en årlig plan för de åtgärder som behövs för att förhindra att
barn utsätts för kränkande behandling. Åtgärderna ska ha en konkret tidsplan som
följs upp och tas in i nästa års plan.
NÄMNDMÅL:

Förskoletiden är en tid av lustfyllt lärande där språk och matematik är
prioriterade områden
ÅTAGANDE:

Förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande där språkutveckling är
ett prioriterat område.
Arbetssätt
Eftersom vår verksamhet bygger på Reggio Emilia-filosofin ska kommunikation
vara ett nyckelord som präglar all vår verksamhet. Detta inbegriper även de allra
yngsta barnens kommunikation, som sker utan att de själva kan uttrycka sig
verbalt. Vårt arbetssätt ska vara att ta del av barnens reflektioner kring sin omvärld
och bygga vidare verksamheten på dessa. Ett annat nyckelord ska vara mötet
mellan människor, som ju förutsätter både icke-verbal och verbal kommunikation.
Att reflektera ska vara något barnen redan från börja uppmuntras till, och får
utmaningar i.
Utifrån barnintervjuer, samtal i mindre grupper och diskussioner kring den
pedagogiska dokumentationen ska vi skapa en verksamhet där språket hela tiden
är ett verktyg. Med språket som verktyg kan barnen uppleva delaktighet, ha
inflytande, lära av varandra, visa sin personlighet, lära känna sig själva i olika
situationer, förstå fakta/processer/fenomen, dra slutsatser och samarbeta. Språket
ska alltså inte vara ett mål i sig utan ett medel för att uppnå andra läroprocesser.
Vi ska tillvarata alla barns nyfikenhet och intresse för det skrivna ordet och ge
dem utmaningar. Genom medvetet valda böcker, sagor, rim & ramsor, sånger ska
vi ge barnen intryck som de sedan kan införliva i sitt eget språk. Med barnen ska
vi reflektera över språkets form (exempelvis leka med ord, rim, ljud, synonymer,
motsatser, begrepp), vilket forskning visar ger en god språklig förmåga långt upp i
skolåldern.
Pedagogerna ska vara väl medvetna om sin betydelse som språkliga förebilder och
anpassa sitt språk efter barnens ålder och behov.
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Vi ska arbeta med att se och stimulera den pragmatiska förmågan hos barnen.
(förmågan att läsa av mottagaren och anpassa sig till detta)
I vår verksamhet anser vi att språkutvecklingen inte bara handlar om det verbala
språket. Vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola och tycker därför det är viktigt
att barn ges möjlighet att utveckla ”100 språk".
Ett av dessa språk är dansen. Enheten har en danspedagog/förskollärare anställd
som dansar med alla barn från tre års ålder.
Syftet med dansleken är att förmedla dansen som uttrycksmedel, att visa hur man
kan använda musikens rytmer och melodier till att skapa rörelser. Dansen är lika
mycket ett kulturskapande där barnen själva får komma med idéer, som en
förmedling av kultur genom att barnen blir invigda i dansen, musiken och
gestaltandets språk. Dansen skapar också en stor glädje och gemenskap på våra
förskolor.
Förskolan ska utmana barnen i olika svårighetsgrader kring matematik och logiskt
tänkande. Verksamheten ska främja nyfikenheten att undersöka, jämföra, sortera,
dra slutsatser och komma fram till olika lösningar. Förskolan skall skapa
förutsättningar till förståelse och möjlighet för barnen att individuellt och
tillsammans med andra förstå, lösa problem och tillämpa matematiskt och logiskt
tänkande. Barnen ska få möjlighet att utforska det matematiska språket och
grundläggande matematiska begrepp. Arbetet med naturvetenskap och teknik skall
vara naturliga inslag i vår verksamhet.
Uppföljning
I arbetslagen på resp. möte samt genom arbetslagens egna utvärdering av
styrdokumenten två gånger om året.
I den årliga föräldraenkäten.
I samband med utvecklingssamtalen.
I projektarbeten.
Utveckling
Detta åtagande arbetar enheten ständigt och fortlöpande med på alla våra möten,
utbildningsdagar, m.m. Under våren 2010 kommer språkforskaren Veli Tuomela
att föreläsa för alla pedagoger i stadsdelen. Hans forskning/förhållningssätt till den
språkliga utvecklingen är en viktig kunskap för alla som arbetar med barn.
Ledningens förhoppning är att föreläsningen kommer att bidra till ytterligare
kompetensutveckling kring barns språkutveckling.
Resultat
I början av februari 2010 fick alla pedagoger i enheten möjlighet att lyssna till en
föreläsning av språkforskaren Veli Toumela. Utifrån föreläsningen genomfördes i
stadsdelen en två dagars utbildning under våren. En pedagog från varje förskola
deltog i utbildningen och dessa pedagoger har nu tillsammans ett särskilt ansvar
för arbetet med den språkliga utvecklingen inom enheten.
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I den rapport som Utbildningsförvaltningen skrivit efter sin inspektion av enheten
lyfter man fram som en styrka att förskolorna bedriver ett aktivt arbete för att
utveckla barnens språk. Detta gäller såväl i tal och skrift som att stimulera barnens
förmåga att kommunicera. Rapporten pekar på att barnens flerspråkighet främjas
och att ett interkulturellt perspektiv präglar delar av verksamheten.
I den senaste brukarundersökningen kan vi utläsa att 88,25 procent av enhetens
föräldrar upplever att förskolan ger deras barn stöd för att utvecklas språkligt,
något som stämmer väl överens med inspektörernas bedömning.
Bedömning och analys
Ledningens bedömning är att enhetens pedagoger arbetar aktivt med att utmana
barnen i deras språkliga utveckling och deras tankar och reflektioner. Detta är
tydligt i den pedagogiska dokumentationen från projektarbeten och barnens
vardag. Varje läsår inleds med ett arbete kring de sommaruppgifter som barnen har
med sig hemifrån. Då påbörjas också naturligt ett arbete med att utmana barnens
språk, tankar och reflektioner när barnen presenterar sina arbeten och ställer frågor
till varandra.
Ledningens analys är att utvecklingen inom detta område är starkt beroende av
den kompetens som finns hos pedagogerna. Anledningen till den höga
måluppfyllelsen går att finna i det stora antalet högskoleutbildade pedagoger inom
enheten samt deras stora vilja till utveckling. Det finns en nyfikenhet att lära av
varandra och att dela med sig av sina kunskaper.
Ledningen är dock medveten om att måluppfyllelsen skiljer sig något på de olika
förskolorna och arbetar intensivt med att säkerställa likvärdigheten i kvalitet i det
pedagogiska arbetet. Målet är att samtliga förskolor ska hålla en jämn kvalitet och
att alla barn får tillgång till samma höga kompetens och pedagogiska utmaningar.
De pedagogiska nätverken inom enheten, som leds av våra pedagogistor och vår
ateljerista, i nära samarbete med ledningen, är ett sätt att säkerställa detta.
Enhetens pedagoggrupp, där de pedagogiskt ansvariga på varje avdelning träffas i
utvecklingsfrågor tillsammans med ledningen, är ytterligare ett sätt att arbeta för
att åstadkomma en jämn kvalitet.

Barns inflytande
NÄMNDMÅL:

Barn uttrycker sina tankar och åsikter och påverkar därigenom sin
situation och förskolans verksamhet
ÅTAGANDE:

Barn ska få uttrycka sina tankar och åsikter och därigenom kunna
påverka sin situation och förskolans verksamhet
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Arbetssätt
Förskolan ska förmedla demokratiska värderingar. Alla barn, oavsett ålder och
uttryckssätt, ska uppleva att de har möjlighet att påverka sin situation. Förskolans
verksamhet ska genomsyras av barnens initiativ och åsikter samt pedagogernas
intresse av att uppmuntra och utmana dessa.
Verksamheten erbjuder både vuxenstyrda aktiviteter och aktiviteter som initierats
av barnen själva. Alla aktiviteter har lika stort pedagogiskt värde och syftet är att
barnen genom olika sorters skapande verksamhet och utforskande (lek, bild, dans,
ställa hypoteser, berätta mm) ska få pröva sina teorier om världen och skapa en
egen förståelse av sig själv och sin omvärld.
Vi arbetar aktivt med barnens egna val. På ett tydligt sätt, exempelvis med stöd av
bilder, får barnen välja aktivitet eller rum att vara i. Pedagogerna är hela tiden
lyhörda för vilka intressen, önskemål, tankar och funderingar barnen uttrycker i
olika situationer.
Genom den pedagogiska dokumentationen ska verksamheten och barnets eget
lärande bli mer synlig för barnen, och de har därigenom större möjlighet att
reflektera och påverka verksamheten på förskolan.
Resursanvändning
Enheten har en stor andel pedagoger med hög kompetens och stor vilja till
utveckling. Hos pedagogerna finns en blandning av de som har en lång erfarenhet
inom yrket och de som har en nyare utbildning. Det ger enheten en bred
kompetens av såväl erfarenhet som nyvunna teorier och den senare forskningen.
IT-stödet skall utvecklas och vi har stora förhoppningar på Volvo-IT. Att IT-stödet
fungerar är viktigt för att vi ska kunna möta nutidens och framtidens krav när det
gäller exempelvis pedagogisk dokumentation.
Uppföljning
Uppföljning av åtaganden sker i arbetslagen samt genom en utvärdering en gång
per termin.
Självvärderingsunderlag från Stockholms stad
I den årliga föräldraenkäten.
I samband med utvecklingssamtalen.
I projektarbeten.
I den pedagogiska dokumentationen.
Utveckling
Under 2010 ska enheten utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation, för att
säkerställa att barnen får erfara att deras tankar och åsikter tas tillvara och
påverkar hur verksamheten utformas. Ledningen ska ge förutsättningar för att
utveckla den pedagogiska dokumentationen. Vi har kartlagt pedagogernas
erfarenheter av pedagogisk dokumentation och funnit att fortbildningen behöver
delas upp i tre nivåer för att möta kunskapsnivån hos pedagogerna.
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Resultat
Utifrån kartläggningen av pedagogernas erfarenheter när det gäller pedagogisk
dokumentation, startade enheten upp pedagogiska forum i tre grupper under våren
2010. Grupperna leds av enhetens pedagogistor och vår atéljerista i nära samarbete
med ledningen. Detta är ett långsiktigt arbete för att säkerställa en jämn
pedagogisk kvalitet i enheten samt att öka kompetensen när det gäller pedagogisk
dokumentation.
Pedagogerna arbetar mycket med barns inflytande och att ta tillvara barnens
erfarenheter och bygga vidare på dem. Inför läsåret 2010-2011 har enhetens barn
fått en gemensam sommaruppgift som är utgångspunkten för de projekt som
startar upp vid höstterminens början. Sommaruppgiften bygger helt på barnens
egna erfarenheter, tankar och intressen inom området matematik då enhetens
gemensamma projekt för året är "Matematisk mångfald i vår närmiljö".
I den rapport som Utbildningsförvaltningen skrivit efter sin granskning av
enheten, kan man läsa att i samtliga personalintervjuer betonar enhetens pedagoger
vikten av att barnens intressen och nyfikenhet får styra de olika projektens
innehåll och utveckling. Utbildningsförvaltningens inspektörer uppger också att de
kunde se många goda exempel på detta vid sina verksamhetsbesök. De lyfter fram
projektens mångfald och variation samt barnens delaktighet och möjlighet till
påverkan som de kunde se i den pedagogiska dokumentationen av enskilda
projekt.
I den brukarundersökning som genomfördes i mars 2010 svarar också 88,75
procent av enhetens föräldrar att de upplever att deras barns idéer och tankar tas
tillvara i den pedagogiska verksamheten.
Bedömning och analys
Ledningen kan se att barnen har stora möjligheter att göra egna val i den dagliga
verksamheten. Enheten behöver ändå lägga vikt vid att fortsätta utveckla arbetet
med att låta barns tankar, synpunkter och önskemål få utgöra grunden för såväl
planering som utvärdering av det fortsatta pedagogiska arbetet. Ett utvecklat
arbete med pedagogisk dokumentation och reflektion vet vi är en framgångsfaktor
i arbetet kring barns inflytande. Ett av våra syften med enhetens pedagogiska
forum är att den pedagogiska dokumentationen ska bli ett naturligt verktyg såväl i
pedagogernas arbete med barnen, som i möten mellan pedagoger.
Att enheten når så goda resultat, både i brukarundersökningen och i
Utbildningsförvaltningens rapport, vet vi att vi finner svar på i den höga
kompetens som finns inom enheten och den höga andelen högskoleutbildade
pedagoger. Ledningen har också arbetat aktivt med att lägga grunden för en
lärande organisation. Hos pedagogerna finns en vilja till utveckling och att lära av
varandra.
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Arbetet med värdegrunden har också bidragit till en fördjupad diskussion kring det
bemötande vi vill att våra barn ska få i vår verksamhet och den lyssnande
filosofi/pedagogik vi inspireras av från Reggio Emilia.
Även inom detta område är ledningen medveten om att måluppfyllelsen skiljer sig
något mellan de olika förskolorna och fortsätter arbetet med att säkerställa
likvärdigheten i pedagogisk kvalitet, för att alla barn ska få tillgång till samma
höga kompetens och pedagogiska utmaningar. De pedagogiska nätverken inom
enheten, som leds av våra pedagogistor och vår ateljerista, i nära samarbete med
ledningen, är ett sätt att säkerställa detta. Enhetens pedagoggrupp, där de
pedagogiskt ansvariga på varje avdelning träffas i utvecklingsfrågor tillsammans
med ledningen, är ytterligare ett sätt att arbeta för att åstadkomma en jämn
kvalitet.

Förskola och hem
NÄMNDMÅL:

Förskolan har god kommunikation med föräldrarna och är lyhörd för
deras önskemål
ÅTAGANDE:

Förskolan ska ha en god kommunikation med föräldrarna och vara
lyhörd för deras önskemål
Arbetssätt
Föräldrarna ska känna förtroende för att lämna sina barn till oss, samt tilltro till att
vår pedagogiska verksamhet väl kan möta barnens behov av stimulans och
utmaningar.
Vi ska organisera en variation av tillfällen där föräldrar uppmuntras att vara i aktiv
dialog med förskolan; Bjuda in föräldrar i projektarbeten, daglig kontakt, dela ut
sommaruppgifter, juluppgifter, föräldramöten. utvecklingssamtal/föräldradialog,
fixarkvällar och familjefika. Utvecklingssamtalet mellan föräldrar och pedagog
om det egna barnet ska gynna delaktigheten och ge föräldrarna en större insyn i
verksamheten.
Vi ska ha föräldramöten med ett innehåll som kommunicerar vår barnsyn, det
kompetenta barnet och barns läroprocesser i förhållande till våra åtaganden. Våra
föräldraråd skall ha ett innehåll som bidrar till att föräldrar får en fördjupad
kunskap om syftet med den pedagogiska verksamheten. Föräldrar skall ha
möjlighet att bidra med sina frågor, erfarenheter och synpunkter.
Föräldrarna ska få god och fortlöpande information om verksamheten och dess
mål samt om det egna barnets utveckling. Föräldrarna skall ha möjlighet till
inflytande över verksamheten.
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Inskolningen av nya barn och familjer är en viktig introduktion till förskolan och
ger en unik möjlighet att skapa ett förtroendefullt samarbete mellan förskolan och
hemmet. Enheten har en gemensam inskolningsrutin som finns dokumenterad och
ska användas av alla pedagoger.
Alla föräldrar får möjlighet till minst ett utvecklingssamtal kring sitt barns
situation på förskolan per termin. Föräldrarna får frågor före samtalet för att i lugn
och ro kunna förbereda sig.
När det gäller barn med särskilda rättigheter diskuterar vi tillsammans med
föräldrarna för att bilda oss en gemensam uppfattning om barnets situation både i
hemmet och på förskolan. Vi arbetar aktivt med att inkludera barn med särskilda
rättigheter.
Varje avdelning har minst ett föräldramöte per termin med en dagordning som
uppmuntrar föräldrarna till att vara delaktiga i sitt barns förskola.
Varje arbetslag skriver veckobrev för att informera föräldrarna och göra dem
delaktiga i verksamheten.
Föräldrar ska alltid känna sig välkomna i vår verksamhet och bli delaktiga genom
den pedagogiska dokumentationen, inskolningen, den dagliga kontakten samt
olika föräldraarrangemang.
Resursanvändning
Pedagogernas kompetens.
Den dagliga kontakten mellan förälder och pedagog
Pedagogisk dokumentation
Föräldramöten
Olika familjearrangemang
Uppföljning
Den årliga föräldraenkäten.
I arbetslagen på resp möte samt genom arbetslagens egna utvärdering av
styrdokumenten två gånger om året.
Utvecklingssamtal/uppföljningssamtal en gång per termin.
Föräldrarådsmöten två gånger per termin.
Föräldramöten en gång per termin.
Utveckling
Enheten eftersträvar en god kommunikation med vårdnadshavarna. Under det
föregående året har vi arbetat fram väl fungerande föräldraråd och det har blivit en
tydlighet i organisationen vad föräldrar kan vara med och påverka. Veckobreven
har bidragit till att information når ut till föräldrar på ett snabbt och enkelt sätt via
e-post. Det skapar en stor trygghet hos föräldrar. Föräldrarna har en stor tillit och
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förtroende när det gäller det pedagogiska arbetet på grund av den höga
pedagogiska kompetensen i enheten. Detta är något som ständigt måste arbetas
med och följas upp.
Ledningen är medveten om att detta är en stor framgångsfaktor för vår
verksamhet.
Resultat
Enheten har arbetat framgångsrikt med att nå måluppfyllelse när det gäller alla
delar i åtagandet. Det underlag vi stödjer resultatet på är arbetslagens
utvärderingar, Utbildningsförvaltningens inspektion 2010, Brukarunderökningen
2010, medarbetarsamtal chef - medarbetare, samt föräldrarnas svar på enkäten
som riktar sig till de barn som slutar på enheten. Detta åtagande arbetar enheten
fortlöpande med på alla våra möten, utbildningsdagar, m.m. På enkäten som de
föräldrar till barn som av olika anledningar slutar hos oss (flyttar eller går till
skolan) svarar 100 % av föräldrarna på frågan: "Hur tycker du att vårt bemötande
av dig som förälder och ditt barn har fungerat?" att de är mycket nöjda. På frågan
"Skulle du rekommendera förskolan till andra familjer?" svarar 100 % "Ja,
absolut".
I de intervjuer som Utbildningsförvaltningens inspektörer genomförde med
enhetens föräldrarepresentanter, framkommer att föräldrarna är nöjda med
utvecklingssamtalen och att de upplever att de vid dessa ges möjlighet att påverka
sitt eget barns utveckling och förskolevistelse. Föräldrarepresentanterna uppger
också att de är nöjda med övriga former för föräldrasamverkan (föräldramöten,
föräldraråd, miljöråd, firande av olika traditioner)) som de anser ger nödvändig
information om verksamheten och möjlighet att påverka densamma. Man nämner
också den dagliga kontakten vid lämning och hämtning som värdefull och att den
ger all möjlighet till daglig information om det egna barnets trivsel, relationer med
kamrater och om hur barnet fungerar i grupp. Veckobreven/månadsbreven betonas
också som särskilt värdefullt.
Utbildningsförvaltningens inspektörer skriver i sin rapport att de bedömer att
enheten på många sätt skapar förutsättningar för föräldrarna till samverkan,
inflytande och påverkan av verksamheten och delaktighet i det egna barnets
utveckling och förskolevistelse.
På de tre frågor i Stadens brukarenkät 2010, som gäller samverkan med hemmet,
svarar 84,2 procent av enhetens föräldrar att man är nöjd med den samverkan som
förskolorna erbjuder.
Bedömning och analys
Vår bedömning är att vi har en god kommunikation med föräldrarna inom enheten.
Ledningen har lagt ned ett stort engagemang i att arbeta fram väl fungerande
föräldraråd och det har blivit en större tydlighet i organisationen vad föräldrar kan
vara med och påverka. Veckobreven/månadsbreven har bidragit till att information
når ut till föräldrar på ett snabbt och enkelt sätt via e-post. Vi får regelbunden
återkoppling på att det skapar en stor trygghet hos föräldrar. Föräldrarna har en
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stor tillit och förtroende för oss när det gäller det pedagogiska arbetet på grund av
den höga pedagogiska kompetensen inom enheten. Detta kan vi utläsa i
brukarenkäten och genom olika forum för samverkan med hemmen.
Ledningens analys av resultaten är att även inom detta område är det av stor
betydelse att vi har så många kompetenta pedagoger. Det påverkar naturligtvis
innehållet i de forum som finns för föräldrasamverkan inom enheten. Ledningen
lägger också stor vikt vid att lyfta fram och betona vikten av en god
föräldrasamverkan. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella
målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Det är ledningens och
pedagogernas strävan att enhetens föräldrar ska vara engagerade och delaktiga i
verksamheten och att förskola och hem ska komplettera varandra.

Samverkan
NÄMNDMÅL:

Övergången till förskoleklass är väl förberedd
Aktivitet

Startdatum Slutdatum

Fortsätter implementera Stockholms stads förskoleplan – en förskola i 2010-01-01
världsklass

2012-12-31

Förskolan arbetar aktivt och medvetet i vardagliga situationer med att 2009-01-01
stödja och stimulera barns språk

2010-12-31

Förskolan tydliggör var föräldrar kan hitta information samt hur och
vad föräldrar kan påverka i förskolan

2009-01-01

2010-12-31

Implementera ”Kultur i ögonhöjd” – för, med och av barn och unga, 2010-01-01
en strategisk plan för barn och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012

2012-12-31

Stadsdelsnämndens förskolor undersöker under året möjligheten till
certifiering med Grön Flagg

2010-12-01

2009-01-01

ÅTAGANDE:

Övergången till förskoleklass ska vara väl förberedd och föräldrar ska
erbjudas att delta
Arbetssätt
I samråd med skolan kommer vi att erbjuda alla föräldrar överlämningssamtal
inför övergången till förskoleklass.
5-årsgrupperna besöker tillsammans med sina pedagoger respektive förskoleklass
och träffar sina blivande pedagoger och kamrater.
(Alla ovanstående aktiviteter under förutsättning att det fungerar med förskolans
övriga verksamhet).
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Resursanvändning
Pedagogerna
Lpfö 98
Stockholms stads förskoleplan
Kungsholmens miniplan
Barnens portfolio
Uppföljning
Utvecklingssamtal med föräldrar samt förskolerektorns utvecklingssamtal med
pedagogerna.
Föräldramöten i 5-årsgruppen.
I arbetslagen på resp möte samt genom arbetslagens egen utvärdering av
styrdokumenten två gånger om året.
Utveckling
Enheten kan se att vi har stora svårigheter i samarbetet med skolan. Förskolans
personal strävar efter ett gott samarbete kring barnens övergång till de nya
verksamheterna. Ledningen ser att vi behöver hitta "nya" former för samarbete
mellan skola och förskola som bygger på ett "vinna / vinna" koncept. Detta är ett
stort utvecklingsområde.
Resultat
Under våren 2010 utsågs en grupp att revidera den plan för övergång mellan
förskola och skola som är framtagen av Kungsholmens Stadsdelsförvaltning,
utifrån läroplanerna för förskola och skola (Lpfö 98 och Lpo 94). Detta arbete
hoppas vi kommer att gynna samarbetet mellan förskola och skola och bättre
stödja barnets övergång mellan olika verksamheter. Vår målsättning är att detta
arbete ska leda till att bättre uppfylla läroplanernas intentioner kring samverkan
mellan förskola och skola.
Bedömning och analys
Vår bedömning är att med den nya reviderade planen för övergången mellan
förskola och skola ökar våra möjligheter att skapa ett gott samarbete för att stödja
barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Vid
övergången till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som
behöver särskilt stöd.

Övrig uppföljning


Utbildningsförvaltningens rapport 2010



Till dig som slutar på vår förskola - intern enkät



Pedagogernas utvärderingar
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Medarbetarsamtalen chef - medarbetare



Utvecklingssamtal pedagog - vårdnadshavare



Stadsdelens verksamhetsbesök



Medarbetarsamtal chef - barn och ungdomschef

Sammanfattande analys och bedömning av
måluppfyllelsen och lärdomarna under läsåret
Vi har en stor andel pedagoger med hög kompetens och stor vilja till utveckling.
Inom enheten finns en nyfikenhet att lära av varandra och att dela med sig av sina
kunskaper. Ledningen har arbetat mycket för att pedagogerna ska se
helhetsperspektivet. Våra utbildningsinsatser sätter tydliga spår i arbetet och
utvecklar arbetet med barnen.
Vi utvecklar barnens möjligheter till inflytande och vi har blivit tydligare till
föräldrarna med inom vilka områden de kan ha inflytande över verksamheten. När
det gäller barns delaktighet och inflytande strävar vi efter att fortsätta utveckla det
arbetet, så att barn och pedagoger i ännu högre grad planerar aktiviteter och
genomför utvärderingar tillsammans. Vi har under året arbetat med att utveckla
dokumentationen mot att bli en mer pedagogisk dokumentation, som sätter spår i
verksamheten och ligger till grund för utvecklingssamtalen. Detta arbete fortsätter
i enhetens pedagogiska forum under läsåret.
Ledningen tycker att det är fantastiskt roligt att vara ansvariga över en verksamhet
som besitter så stor kompetens och vilja till ständig utveckling och förnyelse. Det
är fantastiskt roligt att vi har kö till våra förskolor och att föräldrar sprider ryktet
att vi är en attraktiv förskola till blivande förskoleföräldrar. Ledningens vision är
att vi ska vara ett förstahandsval för föräldrarna på Kungsholmen utifrån vår
pedagogiska verksamhet och att pedagogerna stannar kvar på enheten. Vi vill vara
en attraktiv arbetsplats utifrån hög kompetens, goda utvecklings- och
karriärmöjligheter och gott kamratskap mellan alla medarbetare.
Ledningen glädjer sig därför enormt över de goda resultat enheten fått bekräftade
under året, såväl i Utbildningsförvaltningens rapport och årets brukarundersökning
som i den medarbetarenkät som pedagogerna svarat på. Nu gäller det att vi håller i
dessa resultat och fortsätter att utveckla det goda arbete som sker i verksamheten.
Ledningens mission är att vi alla är medvetna och arbetar med nästa generation i
ett aktivt miljöarbete för ett hållbart samhälle. Att vi ligger i framkant med att vara
pålästa om ny forskning inom vårt område. Att vi har en god omvärldsorientering.
Det är viktigt att vi ställer oss sådana frågor som hur påverkas framtiden av vårt
arbete i dag? Vad skall våra barn ha med sig för att kunna möta framtiden?
I Stockholms stad arbetar vi alla med vision 2030. Det är ett spännande arbete där
vi måste ställa oss följande frågor. Vad betyder världsklass för dig i ditt arbete med
barnen på förskolan? Vad tror du världsklass betyder för barnen? Vad är viktigt för
er/dig i arbetet med barnen, med tanke på att de går ut i vuxenvärden i Stockholm
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om 20 år? Hur kan ni/du påverka hur Stockholm är om 20 år? Och frågan Hur tror
du att förskolan ser ut om 20 år? Dessa frågor vill vi hålla levande och fortsätta
arbeta med framöver.

Utvecklingsområden
Under läsåret ska vi arbeta intensivt med att implementera den nya läroplanen så
att den är väl förankrad i verksamheten då den börjar gälla den 1 juli 2011. Vi ska
också förankra vår gemensamma värdegrund så att våra värdeord Välkomnande,
Delaktighet, Utforskande, Förtroende och Glädje genomsyrar allt det vi gör i
verksamheten, såväl i det dagliga pedagogiska arbetet som i de kontakter vi har
med människor inom och utanför organisationen. Vi ska fortsätta utveckla våra
interna pedagogiska forum, utifrån de syften vi formulerat, och arbeta vidare med
att göra den pedagogiska dokumentationen till ett naturligt och nödvändigt verktyg
i arbetet. Vi ska fortsätta ha fördjupade diskussioner kring vår barn- och
kunskapssyn i relation till forskningen. Vi ska fortsätta vara nyfikna på barns
läroprocesser och dela med oss erfarenheter till varandra i en lärande organisation.
Vi ska fortsätta utveckla arbetsformerna som ökar delaktighet, påverkan och
inflytande för våra barn på enheten. Vi ska arbeta för att säkerställa en likvärdighet
i den pedagogiska kvalitén på enhetens förskolor. Vi ska utveckla och förankra
arbetet med resultatbaserad styrning så att det blir ett stöd för oss när vi utvärderar
verksamheten.

Åtgärder för utveckling












Fortsatt utveckling av enhetens pedagogiska forum
Utveckla arbetet i enhetens pedagoggrupp
Förankring av vår gemensamma värdegrund på enhetens APT och andra
mötesformer
Genomgripande diskussioner om förskolans uppdrag och kunskapssyn för
att öka samstämmighet mellan praktik och teori
Fortsatt arbete med verksamhetsplanen till att omfatta mål och arbetssätt
utifrån de nationella målen, enhetens åtaganden och förbättringsområden
från brukarenkäten.
Fortsatt utveckling av enhetens föräldraråd
Utveckla samverkansformerna vid övergången till skolan utifrån
Stadsdelsförvaltningens nya reviderade plan för övergång mellan förskola
och skola ( Miniplanen)
Upprätthålla och fortsätta utveckla förskolornas pedagogiska miljöer, såväl
utomhus som inomhus
Utveckla och förankra arbetet med resultatbaserad styrning
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