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Verksamhetsplan Fridhem
Inledning
Förskoleenheten Fridhem 2012 består av fyra förskolor:
Förskolan Smulor och Frön på Fridhemsgatan 42 har en avdelning för barn
mellan 1 och 3 år samt en avdelning för barn mellan 3 och 5 år.
Förskolan Kompis på Alströmergatan 45 D har två avdelningar för barn från 1 till
5 år. Den ena avdelningen är uppdela i två grupper. En avdelning med barn i
åldern 1-3 år, den andra avdelningen är uppdelad i två grupper. Ena gruppen består
av 3-åringar och den andra gruppen består av barn 4-5 år.
Förskolan Skorpan på Arbetargatan 27 A och B har två avdelningar för barn
mellan 1 och 2 år, en avdelning med 3-åringar, en avdelningen med 4-åringar samt
två avdelningar med barn i åldern 4-5 år. Skorpan har även en finskspråkig
avdelning för barn mellan 1 och 5 år, där upptagningsområdet är hela
Storstockholm.
Förskolan Hattstugan på Smedsuddsvägen 6 har en avdelning för barn 1-4 år.
Där befinner sig barnen och pedagogerna i mycket stor utsträckning utomhus och
ser utomhusmiljön som en tillgång både i vardagen på förskolan men också genom
projekt och utflykter.
Ledningen består av förskolechef och en bitr. förskolechef.
Förskolornas verksamhet riktar sig till barn i åldern 1-5 år. Vi erbjuder en
verksamhet där lek, lärande och omsorg går hand i hand. Vi vill att barn och
föräldrar ska känna sig välkomna och delaktiga hos oss. Föräldrarna skall med
förtroende kunna lämna sitt barn i vår verksamhet och känna sig trygga med vår
pedagogiska kompetens.
Våra riktlinjer är Förskolans läroplan, FN:s barnkonvention, Stockholms stads
förskoleplan och Kungsholmens stadsdelsnämnds verksamhetsplan.
Verksamheten utgår från varje barns olika behov och kompetenser samt, bidra till
en positiv uppväxt inom stadsdelen Kungsholmen. Vår värdegrund bygger på
tilltro till barns egna förmågor och vi vill att verksamheten ska vara rolig, trygg,
stimulerande och locka till upptäckarlust, lek och lärande i samspel med andra
barn och vuxna.
Vi uppmuntrar barnen till fantasi, nyfikenhet, lek och skapande både ute i naturen
och inomhus för att stimulera till ett livslångt lärande. Den tid barnen har på
förskolan ska ge dem tron på den egna förmågan att lära och att möta utmaningar
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på ett konstruktivt och lustfyllt sätt. Grundförutsättningarna för förskolans
verksamhet bygger på att läroplanens värdegrund är väl förankrad inom hela
organisationen. Pedagogerna arbetar för att vara goda förebilder och visa respekt
för och omtanke om såväl små som stora människor. Vi arbetar aktivt för att våra
förskolor ska vara en arena där jämställdhet, respekt och likabehandling är viktiga
grundstenar i värdegrunden. För att säkerställa att förskolan erbjuder en
pedagogisk verksamhet utifrån förskolans läroplan ( Lpfö98), har pedagogerna på
varje avdelning i arbetsplaner beskrivit hur de ska arbeta och följa upp enhetens
åtaganden.
Sedan 2010 har enheten medverkat i ett stadsdelsövergripande värdegrundsarbete
och det har mynnat ut i att enheten har tydliga mål och alla medarbetare är med i
att tillsammans skapa ett medarbetarskap där vi kan forma en förskoleenhet i
världsklass.
KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

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

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för
att lära och utvecklas
KF:s indikatorer

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende trygg och säker miljö

75 %

öka

År

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende utveckling och lärande

75 %

öka

År

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

3,5

öka

År

NÄMNDMÅL:

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

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i
förskoleklass (2012). (Samverkan)
Förväntat resultat
Ökad arbetsro och nyfikenhet hos barnen
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Arbetssätt
Vi informerar föräldrar i god tid kring hur vi planerar övergången till
förskoleklass.
Vi börjar i god tid med det skolförberedande arbetet.
Blivande sex-åringar träffas i olika grupper för att lära känna varandra och
skapa en trygghet inför övergången till sexårsverksamheten.
Det finns ett samarbete mellan förskolorna och Fridhemsskolan, där pedagoger
ifrån de olika verksamheterna, träffas för att tillsammans planera inför
övergången och utvärdera det föregående året.
Vi erbjuder föräldrarna att tillsammans med sina barn ha ett avslutnings samtal
om tiden på förskolan och ett överlämningssamtal till sex-sexårsverksamheten.
Resursanvändning
Vi samverkar inom stadsdelen, för att på ett smidigt sätt, kunna tänka utifrån
det individuella barnets behov vid övergången till förskoleklass.
Uppföljning
Vi följer upp med avslutande samtal med föräldrar och barn då vi utvärderar
barnets tid på förskolan.
När barnet har börjat på 6-sexårsverksamheten bjuds personal från förskolan in
till Fridhems skolan för att följa upp hur barnets övergång till skolan har
fungerat.
En miniplan har tagits fram för att öka samarbetet mellan förskolan och skolan
och blir därmed ett uppföljnings instrument.
Vi följer upp och utvärdera arbetsmetoden och processen kring övergången
förskola-skola.
Utveckling
Vi vill utveckla arbetssätt och metod för samarbetet med grundskolan.
NÄMNDMÅL:

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

Årsmål

Periodicitet
År
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ÅTAGANDE:

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde
(2012). (Normer och värden)
Förväntat resultat
Att det sker demokratiska processer i arbetet med barnen och mellan barn och
barn och mellan barn och vuxna
Arbetssätt
Genom att belysa och levandegöra enhetens värdegrundsarbete främjas
förskolan till att vara öppen arena för alla människor oavsett kön, etnicitet,
kulturell, religiös, sexualitet eller social bakgrund. Vi kopplar enhetens
värdegrund till barnens förskolemiljö, där kompisreglar/förhållningssätt
utarbetas och dialog kring plan mot kränkande behandling
(likabehandlingsplanen) sker i vardagen.
För att skapa trygghet utgår verksamheten från fasta rutiner som vi utifrån det
individuella barnets nyfikenhet och mognad förändrar. Vi bemöter alla barn
med respekt och ger positiv feedback för att stärka barnens självkänsla. Vi
erbjuder en varierad verksamhet med både stimulerande frilek och planerade
aktiviteter både ute och inne, i stora och små grupper. Vi arbetar i olika miljöer
med materiel. Vi arbetar med sagor och berättelser där det finns olika
huvudfigurer så att alla har någon att identifiera sig med.
För att barnen skall känna trivsel och glädje i förskoleverksamhet vi ständigt
med att förnya och skapa stimulerande miljöer för lek, utveckling och lärande.
Det är utifrån barnens önskemål och pedagogernas observationer av barnslek
och lärande som miljön förändras. Vi uppmuntrar och stimulerar barnen att
göra egna val för att utveckla sin självkänsla och sig själv som individer. Vi är
lyhörda för barnens tankar och önskemål och verksamhetens är fördomsfri och
öppen för omvärlden.
Resursanvändning
Vi arbetar för att erbjuda en förskolemiljö som är ett komplement till hemmet
där färdiga leksaker inte tar den största platsen.
Vi utvecklar miljöer för barns nyfikenhet och lärande som inbjuder till
kreativitet, lek och uppfinningsförmåga. Vi skapar tillsammans i
förskolemiljön, parker, skog och natur.
Uppföljning
För att följa upp verksamheten avsätter pedagogerna tid för analys och
reflektion både enskilt och i olika gruppkonstellationer inom förskolorna. Vi
använder barnintervjuer för att ta reda på hur det enskilda barnet trivs i
förskolan och vad det tycker om sina aktiviteter. Vi följer även upp med olika
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

SID 5 (12)

typer av dokumentation, bland annat portfolio, där barnets individuella
dokumentation är en viktig del i förskolans uppföljning av
verksamheten. Föräldrarna erbjuds utvecklingssamtal varje termin, att vara
med någon dag på förskolan samt att delta i förskoleråd.
Vi genomför skyddsronder/barnsäkerhetsronder både inne och ute en gång per
år för att säkerställa den fysiska miljön. Pedagogerna och förskolans ledning
följer upp verksamheten på APT en gång per månad, hus-och avdelningsmöten
och på planerings- och utvärderingsdagar fyra gånger per år.
Utveckling
Vi fortsätter arbetet för att förbättra lekmiljöer, såväl inomhus som utomhus. Vi
fortsätter med våra nätverk för egen utveckling och för att dra fördel av
varandras erfarenhet, kompetens, verksamhet och material.
NÄMNDMÅL:

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

Årsmål

Periodicitet

Andel barn som har god självkänsla och gott självförtroende

År

Andel barn som är delaktiga och utövar inflytande

År

ÅTAGANDE:

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och
utövar inflytande (2012). (Barns inflytande)
Arbetssätt
Förskolans verksamhet ska genomsyras av barnens initiativ och åsikter samt
pedagogernas intresse av att uppmuntra och utmana dessa. Genom dagliga
samtal med barnen skapar vi förutsättningar för att varje dag möta barnen där
de är. I samtalet med barnen tar vi reda på barns åsikter och önskemål om
verksamheten. När vi planerar verksamhetens lyssnar vi in barnens åsikter och
önskemål. Vi skapar medvetet situationer där barn har möjlighet att välja
aktivitet, lek, utflyktsmål m.m.
Barnen uppmuntras att uttrycka egna åsikter i olika sammanhang under sin dag
på förskolan. Vi ser regelbundet över dagens rutiner så att onödiga avbrott i
barnens verksamhet undviks.
Vi ger barnen återkoppling och förklaringar på deras frågor och funderingar
genom att vara aktivt närvarande i och vid barnens lek och miljö. Vi
återkopplar händelser och aktiviteter med barnintervjuer och samtal.
Vi använder portfolio som ett arbetsätt att barnen kan se sitt eget lärande och
utveckling där barn och pedagoger tillsammans är aktiva deltagare/skapare.
Verksamhetsplan Enhet
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Resursanvändning
Pedagogernas kompetens
Portfolio
Kompetens utveckling
Planeringsdagar
Reflektionstid
Uppföljning
Reflektionstid
Dokumentation
Utveckling
Reflektionsmall
NÄMNDMÅL:

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

Årsmål

Periodicitet

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

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

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

2010-01-01

2012-12-31

Implementera förskolans riktlinjer för flerspråkiga barn

2012-01-01

2012-12-31

Utveckla former för att följa upp och utvärdera
barngruppernas storlek och sammansättning

2012-01-01

2012-12-31

ÅTAGANDE:

Barnen möter olika kulturevenemang (2012).
Förväntat resultat
Att barnen får utveckla ett positivt förhållningssätt till olika kulturevenemang.
Att barnen får möjlighet att uttrycka sig på flera olika sätt.
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Arbetssätt
Barnen får går till biblioteket.
Barnen gå på teaterbesök.
Barnen får möjlighet att gå till museum.
Resursanvändning
Bibliotek i närområdet
Parklekar i närområdet
Pedagogernas kompetens
Teater föreställningar
Museum
Uppföljning
Portfolio
Genom samtal och reflektion med andra barn och vuxna
Genom att måla och rita
ÅTAGANDE:

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap genom
ett lustfyllt lärande (2012). (Utveckling och Lärande)
Förväntat resultat
Ökad nyfikenheten på matematiska former och kommunikation.
Arbetssätt
Vi tar tillvara alla tillfällen till dialog och samtal med barnen. Vi är medvetna
om att vi är förebilder och hur vi uttrycker oss har en stor betydelse. Vi
anpassar vårt språk efter de barn vi möter, dvs barnets behov och ålder. Vi
skapar möjligheter i miljön för att barnen skall möta varandra och kunna finna
olika uttrycksmedel för att meningsfulla stunder tillsammans under dagen. Vi
vet att god kommunikation är en grundsten för möjlighet till att växa. Att i
olika sammanhang som t.ex.samling med flano,bilder, musik, matematik i olika
former,dans, rörelse, skapande, samtal,dialog ger möjlighet till att väcka
nyfikenheten. Och att barnen ta tillvara sina tillgångar och förmågor och lär sig
att uttrycka sig och kommunicera med omvärlden.
Barnen får möjlighet att ta tillvara sina egna tillgångar och förmågor för att
kunna uttrycka sig och kommunicera med varandra och omvärlden.
På den finskspråkiga avdelningen är all personal tvåspråkiga med finska som
modersmål och finska talas i verksamheten. Barn med annat språk i sin
hemmiljö erbjuds modersmåls stöd utifrån de riktlinjer som gäller.
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Resursanvändning
Pedagogernas kompetens
Pedagogiska miljön
Lpfö-98, reviderad 2010
FN:s Barnkonvention
Plan mot kränkande behandling
(Vi samarbetar över enheten genom att bland annat varva material och erbjuda
språk- och matematikpåsar. Via samarbete utvecklar vi arbetet med våra
verksamheter såväl pedagogiskt som kostnadsmässigt.)
Uppföljning
Arbetslagens egna planeringar och uppföljningar samt utvärderingar en gång
per termin.
Medarbetarsamtal
Enhetens planeringsdagar
USK:s Föräldraenkät
Utvecklingssamtal
Enhetens interna närverk
Ett tematiskt arbetssätt
Vi intervjuar barn för att ta reda på hur det enskilda barnet trivs i förskolan och
vad det tycker om speciella aktiviteter. Vi låter barnen återberätta händelser och
berättelser för att följa upp och stärka lärandet. Vi använder bilder och
berättelser för att dokumentera skeenden och händelser som kan vara lärorika
både för barn, föräldrar och pedagoger. Bilder och text kan kopplas till barnens
portfolio och blir så ett tydligt sätt att följa utveckling och lärande.
Föräldrarna erbjuds utvecklingssamtal varje termin. För att följa upp
verksamheten avsätter pedagogerna tid för reflektion och vidare analys som
dokumenteras. Detta skapar underlag för slutsatser och lärdom kring hur vi har
lyckats. Vi kan därefter följa upp och utvärdera vår verksamhet.
Pedagoger och förskolans ledning följer upp verksamheten på APT en gång per
månad och på planerings- och utvärderingsdagar fyra gånger per år.
Utveckling
Vi fortsätter att utveckla portfolio och införliva Det pedagogiska året. Detta för
att kunna bygga ihop de röda trådarna i förskolans verksamhet. Där framför allt
barnen skall kunna se sig själva i ett pedagogiskt sammanhang.
Vi ska fortsätta att utveckla miljön på våra förskolor så att den på ett lustfyllt
sätt lockar barnen till att bli än mer nyfikna och får möjlighet till att utforska
både närmiljön och omvärlden utifrån sina egna förmågor
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NÄMNDMÅL:

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

Årsmål

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

Förskolan och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
(2012). (Förskola och hem)
Förväntat resultat
Ökad kommunikation och dialogen med föräldrarna inom förskoleenheten
Fridhem
Arbetssätt
Vi använder en "föräldraaktiv" inskolning för familjer, vars barn ska börja på
våra förskolor. Föräldrar är närvarande under 3-4 hela dagar innan de lämnar
sina barn. Det ger föräldrarna god insyn i verksamheten. Om det är någon
familj som behöver längre tid för inskolningen så ordnar vi det. Vi informerar
om förskolans verksamhet och erbjuder ett möte före inskolningen samt följer
därefter upp hur det gick.
Vi ska möta föräldrar med respekt och förståelse och ha tolerans för föräldrars
synpunkter och åsikter.
Vi ska skapa en aktiv relation till föräldrarna, där samverkan och delaktighet är
ledord.
Vi informerar kring vår verksamhet, våra mål och vårt uppdrag.
Vi erbjuder uppföljningssamtal en tid efter inskolningen och
överlämningssamtal då barnet byter avdelning. Ett utvecklingssamtal erbjuds
varje termin och överlämningssamtal sker inför skolstarten.
Pedagoger och föräldrar utbyter muntlig information om barnen dagligen vid
lämning och hämtning. Skriftlig information lämnas i månadsbrev till varje
förälder eller anslås på avdelningarnas anslagstavlor. Vi bjuder in till
föräldramöten, drop-in- kaffe, föräldrarfixarkvällar/-dagar och olika
föreställningar/utställningar för att visa barnens arbeten. Vi bjuder in föräldrar i
arbetet med portfolio vid utvecklingssamtal och då barnen önskar. På några
avdelningar finns en förslagslåda för föräldrar.
Verksamhetens ledning har en inlyssnande och aktiv dialog med föräldrar via
förskoleråd, föräldramöten, informationsbrev samt vardaglig kontakt.
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Resursanvändning
För att uppnå en verksamhet för allas bästa, där alla intressenter är nöjda,
arbetar vi med en stående inbjudan till alla föräldrar om dialog och samverkan.
Uppföljning
Föräldrarna erbjuds utvecklingssamtal en gång per termin, medverkan i
förskoleråd samt en fortlöpande öppen dialog med pedagoger och ledning kring
verksamheten. För att följa upp synpunkter på verksamheten ska pedagogerna
avsätta tid för analys och reflektion både enskilt och i olika
gruppkonstellationer inom enheten.
Pedagoger och förskolans ledning följer upp verksamheten på APT en gång per
månad och på planerings- och utvärderingsdagar fyra tillfällen per år.
För att ta reda på föräldrarnas åsikter och synpunkter genomför stadsdelen
årligen en enkät, som följs upp och används i förskolans utvecklingsarbete.
Utveckling
Vi kommer att arbeta för ett mer smidigt informationsätt via e-postbaserade
månads- och informationsbrev till föräldrar.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och
utmanande arbeten
KF:s indikatorer
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)

Årsmål
6%

KF:s årsmål
4,5 %

Periodicitet
År
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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
ÅTAGANDE:

Förskoleenheten Fridhems budget skall vara i balans 2012.
Förväntat resultat
Budget i balans och att resurserna används på bästa sätt.
Arbetssätt
Förskolechef avläser budgeten varje månad för att snabbt åtgärda om
prognosen avviker mot budgetprognos. All personal informeras om budget
vilket ger en ökad förståelse för budgetramarna. Förskolechef samarbetar med
stadsdelens controller för att följa upp kostnader.
Resursanvändning
Att systematiskt se över kostnader.
Att systematiskt se över resurser inom enheten.
Månadsvis avstämning med controller.
Uppföljning
Månadsvis avstämning med controller.
Utveckling
Att lämna in en avvikelse rapport till controller ca. 4-5 gånger per år.
Resursanvändning
Arbetssätt
Förskolechef avläser budgeten varje månad för att snabbt åtgärda om
prognosen avviker mot budget. All personal informeras om budget vilket ger en
ökad förståelse för budgetramarna. Förskolechef samarbetar med stadsdelens
controller för att följa kostnaderna.
Resursanvändning
Förskolechef
Biträdande förskolechef
Verksamhetsplan Enhet
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Tertialrapporter
Ekonomisk uppföljning
Uppföljning
Budget följs upp vid arbetsplatsträffar och samverkansmöten. Förskolechef
följer upp med stadsdelens controller.
Budget 2012
Verksamheten kommer inför år 2012 att ha en budget i balans. Ledningen ser
att vi måste fortsätta att se över kostnader och försöka fördela resurserna där de
mest behövs utifrån barnens behov och den pedagogiskamiljön som fortfarande
är under uppbyggnad. Vi kommer att arbeta för ett nollresultat och se över
verksamhetens interna resurser, Bland annat skall vi fortsätta resan att använda
medarbetarnas kompetens och driv/engagemang.
Vi kommer även att arbeta med åldersindelade grupper på flera av våra
avdelningar, detta för att kunna lägga personalscheman som ligger i balans med
personaltäthet, kompetens och antal barn i barngrupp.
Enheten innefattar följande personalkategorier:
•
•
•
•
•
•

1 förskolechef
1 biträdande förskolechef
11 st förskollärare
32 barnskötare
2 kockar
1 resurspersoner/pedagoger

Barnantalet inför VT 2012 beräknas i närvarande stund till 220. Vi kommer att
arbeta aktivt för att budgeten ska vara väl fördelad över enhetens förskolor och
att i så stor utsträckning som möjligt tillfalla verksamheten direkt. Det vill säga
att pengarna går i så stor utsträckning till barnens pedagogiska miljö och
material inköp.
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Fridhem
Ingress
Förskoleenheten Fridhem 2012 består av fyra förskolor:
Förskolan Smulor och Frön på Fridhemsgatan 42 har en avdelning för
barn mellan 1 och 3 år samt en avdelning för barn mellan 3 och 5 år.
Förskolan Kompis på Alströmergatan 45 D har två avdelningar för barn
från 1 till 5 år. Den ena avdelningen är uppdela i två grupper. En avdelning
med barn i åldern 1-3 år, den andra avdelningen är uppdelad i två grupper.
Ena gruppen består av 3-åringar och den andra gruppen består av barn 4-5
år.
Förskolan Skorpan på Arbetargatan 27 A och B har två avdelningar för
barn mellan 1 och 2 år, en avdelning med 3-åringar, en avdelningen med 4åringar samt två avdelningar med barn i åldern 4-5 år. Skorpan har även en
finskspråkig avdelning för barn mellan 1 och 5 år, där upptagningsområdet är
hela Storstockholm.
Förskolan Hattstugan på Smedsuddsvägen 6 har en avdelning för barn 14 år. Där befinner sig barnen och pedagogerna i mycket stor utsträckning
utomhus och ser utomhusmiljön som en tillgång både i vardagen på förskolan
men också genom projekt och utflykter.
Ledningen består av förskolechef och en bitr. förskolechef.
Förskolornas verksamhet riktar sig till barn i åldern 1-5 år. Vi erbjuder en
verksamhet där lek, lärande och omsorg går hand i hand. Vi vill att barn och
föräldrar ska känna sig välkomna och delaktiga hos oss. Föräldrarna skall med
förtroende kunna lämna sitt barn i vår verksamhet och känna sig trygga med
vår pedagogiska kompetens.
Våra riktlinjer är Förskolans läroplan, FN:s barnkonvention, Stockholms stads
förskoleplan och Kungsholmens stadsdelsnämnds verksamhetsplan.
Verksamheten utgår från varje barns olika behov och kompetenser samt,
bidra till en positiv uppväxt inom stadsdelen Kungsholmen. Vår värdegrund
bygger på tilltro till barns egna förmågor och vi vill att verksamheten ska vara

Sid 2 (5)
Dnr XDNRX
Giltig fr.o.m. XGiltigFromX
Giltig t.o.m. XGiltigTomX

rolig, trygg, stimulerande och locka till upptäckarlust, lek och lärande i
samspel med andra barn och vuxna.
Vi uppmuntrar barnen till fantasi, nyfikenhet, lek och skapande både ute i
naturen och inomhus för att stimulera till ett livslångt lärande. Den tid barnen
har på förskolan ska ge dem tron på den egna förmågan att lära och att
möta utmaningar på ett konstruktivt och lustfyllt sätt. Grundförutsättningarna
för förskolans verksamhet bygger på att läroplanens värdegrund är väl
förankrad inom hela organisationen. Pedagogerna arbetar för att vara goda
förebilder och visa respekt för och omtanke om såväl små som stora
människor. Vi arbetar aktivt för att våra förskolor ska vara en arena där
jämställdhet, respekt och likabehandling är viktiga grundstenar i
värdegrunden. För att säkerställa att förskolan erbjuder en pedagogisk
verksamhet utifrån förskolans läroplan ( Lpfö98), har pedagogerna på varje
avdelning i arbetsplaner beskrivit hur de ska arbeta och följa upp enhetens
åtaganden.
Sedan 2010 har enheten medverkat i ett stadsdelsövergripande
värdegrundsarbete och det har mynnat ut i att enheten har tydliga mål och
alla medarbetare är med i att tillsammans skapa ett medarbetarskap där vi
kan forma en förskoleenhet i världsklass.
ÅTAGANDE

•

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde (2012).
Genom att belysa och levandegöra enhetens värdegrundsarbete främjas
förskolan till att vara öppen arena för alla människor oavsett kön, etnicitet,
kulturell, religiös, sexualitet eller social bakgrund. Vi kopplar enhetens
värdegrund till barnens förskolemiljö, där kompisreglar/förhållningssätt
utarbetas och dialog kring plan mot kränkande behandling
(likabehandlingsplanen) sker i vardagen. För att skapa trygghet utgår
verksamheten från fasta rutiner som vi utifrån det individuella barnets
nyfikenhet och mognad förändrar. Vi bemöter alla barn med respekt och ger
positiv feedback för att stärka barnens självkänsla. Vi erbjuder en varierad
verksamhet med både stimulerande frilek och planerade aktiviteter både ute
och inne, i stora och små grupper. Vi arbetar i olika miljöer med materiel.
Vi arbetar med sagor och berättelser där det finns olika huvudfigurer så att
alla har någon att identifiera sig med. För att barnen skall känna trivsel och
glädje i förskoleverksamhet vi ständigt med att förnya och skapa
stimulerande miljöer för lek, utveckling och lärande. Det är utifrån barnens
önskemål och pedagogernas observationer av barnslek och lärande som
miljön förändras. Vi uppmuntrar och stimulerar barnen att göra egna val för
att utveckla sin självkänsla och sig själv som individer. Vi är lyhörda för
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barnens tankar och önskemål och verksamhetens är fördomsfri och öppen
för omvärlden.
•

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar
inflytande (2012).
Förskolans verksamhet ska genomsyras av barnens initiativ och åsikter samt
pedagogernas intresse av att uppmuntra och utmana dessa. Genom dagliga
samtal med barnen skapar vi förutsättningar för att varje dag möta barnen
där de är. I samtalet med barnen tar vi reda på barns åsikter och önskemål
om verksamheten. När vi planerar verksamhetens lyssnar vi in barnens
åsikter och önskemål. Vi skapar medvetet situationer där barn har möjlighet
att välja aktivitet, lek, utflyktsmål m.m. Barnen uppmuntras att uttrycka
egna åsikter i olika sammanhang under sin dag på förskolan. Vi ser
regelbundet över dagens rutiner så att onödiga avbrott i barnens verksamhet
undviks. Vi ger barnen återkoppling och förklaringar på deras frågor och
funderingar genom att vara aktivt närvarande i och vid barnens lek och
miljö. Vi återkopplar händelser och aktiviteter med barnintervjuer och
samtal. Vi använder portfolio som ett arbetsätt att barnen kan se sitt eget
lärande och utveckling där barn och pedagoger tillsammans är aktiva
deltagare/skapare.

•

Barnen möter olika kulturevenemang (2012).
Barnen får går till biblioteket. Barnen gå på teaterbesök. Barnen får
möjlighet att gå till museum.

•

Förskolan och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller (2012).
Vi använder en "föräldraaktiv" inskolning för familjer, vars barn ska börja
på våra förskolor. Föräldrar är närvarande under 3-4 hela dagar innan de
lämnar sina barn. Det ger föräldrarna god insyn i verksamheten. Om det är
någon familj som behöver längre tid för inskolningen så ordnar vi det. Vi
informerar om förskolans verksamhet och erbjuder ett möte före
inskolningen samt följer därefter upp hur det gick. Vi ska möta föräldrar
med respekt och förståelse och ha tolerans för föräldrars synpunkter och
åsikter. Vi ska skapa en aktiv relation till föräldrarna, där samverkan och
delaktighet är ledord. Vi informerar kring vår verksamhet, våra mål och vårt
uppdrag. Vi erbjuder uppföljningssamtal en tid efter inskolningen och
överlämningssamtal då barnet byter avdelning. Ett utvecklingssamtal
erbjuds varje termin och överlämningssamtal sker inför skolstarten.
Pedagoger och föräldrar utbyter muntlig information om barnen dagligen
vid lämning och hämtning. Skriftlig information lämnas i månadsbrev till
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varje förälder eller anslås på avdelningarnas anslagstavlor. Vi bjuder in till
föräldramöten, drop-in- kaffe, föräldrarfixarkvällar/-dagar och olika
föreställningar/utställningar för att visa barnens arbeten. Vi bjuder in
föräldrar i arbetet med portfolio vid utvecklingssamtal och då barnen
önskar. På några avdelningar finns en förslagslåda för föräldrar.
Verksamhetens ledning har en inlyssnande och aktiv dialog med föräldrar
via förskoleråd, föräldramöten, informationsbrev samt vardaglig kontakt.
RÄTTELSE

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

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

Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar är Du välkommen att
kontakta förskolechef Åsa Franzén eller bitr. förskolechef Jenny H Lindberg.
Stockholm 2011-12-21

Åsa Franzén
Förskolechef
D ENNA G AR ANT I GOD KÄNDE S AV NÄMNDE N/ F ÖR VALT NI NGE N
2012 -001-19
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Handläggare: Birgitta Stark

Verksamhetsplan Hantverkaren
Inledning
Förskoleområdet Hantverkaren består av tre förskolor på östra Kungsholmen.
Förskolan Myntet som är en av de största förskolorna på Kungsholmen samt
förskolorna Båten och Gambrinus som är två små förskolor.
Vår verksamhet riktar sig till barn i åldrarna ett till fem år och deras föräldrar.
Barn och föräldrar ska känna sig välkomna och delaktiga i vår verksamhet.
Föräldrarna ska med förtroende kunna lämna sina barn i förskolan och känna sig
trygga med vår omsorg och pedagogiska kompetens.
Förskolan bidrar till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin
omvärld. Grunden för den pedagogiska verksamheten utgörs av utforskande,
nyfikenhet och lusten att lära. Barnens tankar och ideér tas till vara för att utveckla
verksamheten så att barnen tycker att det är roligt att gå till sin förskola.
Vi ser föräldrarna som en resurs i vår verksamhet. Samarbetet med hemmet är en
förutsättning för barnens välbefinnande och utveckling. Barnen är vårt
gemensamma ansvar och "förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa
bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och
mångsidigt" (rev.lpfö98). Genom ömsesidig respekt och förtroende skapar vi ett
klimat där alla är välkomna med synpunkter och alla ges möjlighet till delaktighet.
Målet med vår verksamhet är att barnen när de slutar hos oss har förmågor,
verktyg och lust att utifrån demokratiska värden lära och utvecklas vidare. I
vår strävan mot detta mål har vi hjälp av arbetet med resultatbaserad styrning där
vi arbetar med materialet PEP, pedagogisk utveckling för Kungsholmens
förskolor, som är ett verktyg för pedagogerna att följa upp förskolans kvalitet och
skapa goda villkor för barns lärande och utveckling.
Våra förskolor:
Förskolan Myntet ligger i vackra funktionella lokaler på Hantverkargatan 5,
lokalerna och den stora spännande gården inbjuder till lek och skapande
aktiviteter. Här samsas drygt 100 barn som är indelade i sju olika grupper
beroende på ålder. Förskolan har ett temainriktat arbetssätt och barnen får genom
leken ett lustfyllt lärande. Sång och rörelse är andra viktiga inslag i förskolans
verksamhet.
Förskolan Båten, Hjärnegatan 6, ligger en trappa upp i ett flerfamiljshus med hiss
direkt upp till förskolan. Här har vi 35 barn fördelat på en småbarnsgrupp och en
syskongrupp. Gården är liten men spännande för de yngre barnen, de större barnen
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ger sig ofta iväg på små och stora utflykter. Pedagogerna arbetar temainriktat och
hur länge ett tema varar beror på barnens intresse. Pedagogerna dokumenterar
verksamheten för barnen, föräldrar och varandra.
Förskolan Gambrinus, Gambrinusgatan 6, ligger på bottenplanet i ett
flerfamiljshus med en stor öppen innerstadsgård. Vi har en småbarnsgrupp och en
syskongrupp. Vi arbetar i mindre grupper för att se varje barns behov. Utifrån en
genomtänkt miljö och tillåtande arbetssätt skapas möjlighet för barnen till egna val
i verksamheten. Pedagoger och barn arbetar med teman och projekt som
dokumenteras på olika sätt så att barn och föräldrar kan ta del av verksamheten.
Varje vecka åker barn och pedagoger på utflykt till skogen.
Mellan våra tre förskolor finns ett väl fungerande nätverk där pedagoger möts för
att ta upp gemensamma pedagogiska spörsmål som alla kan reflektera kring. Vi lär
av varandra i en lärande organisation. Under 2012 ska dessa nätverk användas till
att se över den pedagogiska miljön och det fortsatta arbetet med vår gemensamma
pedagogiska plattform.
KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

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

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för
att lära och utvecklas
KF:s indikatorer

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende trygg och säker miljö

95 %

öka

År

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende utveckling och lärande

85 %

öka

År

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

3,85

öka

År

NÄMNDMÅL:

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

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i
förskoleklass. (Samverkan)
Förväntat resultat
Att barnen känner lust till att börja i förskoleklass.
Att de har med sig förmågor och verktyg till att lära och utvecklas vidare.
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Att skola och förskola har inblick och förståelse för varandras verksamheter.
Att skola och förskola har ett fungerande samarbete så att övergången blir bästa
möjliga för barnen.
Arbetssätt
Vi går tillsammans med barnen på skolbesök, där barnen också serveras lunch i
matsalen. En pedagog från barnets blivande förskoleklass besöker också
förskolan någon gång under våren.
Vi arbetar utifrån det överlämnandedokument som finns i stadsdelen. Det
innebär att föräldrar erbjuds ett överlämnandesamtal, där personal från både
förskola och förskoleklass deltar.
Vi har grupper med enbart 5-åringar på våra förskolor för att kunna utmana
dem lite extra inför skolstarten.
Vi har regelbunda pedagogträffar med personal från förskolan och
förskoleklass, där de kan delge varandra det pedagogiska innehållet i respektive
verksamhet och på så sätt underlätta övergången mellan förskola skola.
Resursanvändning
De pedagoger som har erfarenhet av samarbetet med och övergången till
förskoleklass delger det till sina kollegor som ska ha 5-årsgrupp kommande år.
Vi deltar aktivt både på chefsnivå och pedagognivå på de möten som vi
anordnar tillsammans med skolan.
Uppföljning
På det pedagogmöten vi har på hösten utvärderar pedagogerna från både skola
och förskola hur föregående övergång fungerat och tar lärdom av det inför
kommande år. Via föräldraenkät, utvecklingssamtal och föräldramöten får vi
reda på hur föräldrarna tycker att det fungerar.
Utveckling
Förskola och förskoleklass behöver lära mer om varandras verksamheter. Detta
kan ske genom dialog på gemensamma möten och gemensamma föreläsningar.
NÄMNDMÅL:

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

Årsmål

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde.
(Normer och värden)
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Förväntat resultat
Barnen visar medkänsla för varandra och visar omsorg för sin förskola och
omgivning i en öppen och tillåtande miljö.
Barnen har roligt när de leker och i leken prövar de sina tankar, tolkar sina
upplevelser och samspelar med varandra. Genom leken får barnen kunskap och
erfarenhet, vilket skapar mening och sammanhang.
Barnen lyssnar till varandra och visar hjälpsamhet mot sina kamrater.
Arbetssätt
Pedagogerna har ett tillåtande förhållningssät och uppmuntrar barnen till att
pröva själva.
Vi arbetar i mindre grupper för att se varje barn och stärka deras självkänsla.
Vi dokumenterar med ord och bild för att se vad varje barn behöver samt för att
synliggöra och utveckla verksamheten.
Vi stärker barnens sociala och empatiska förmågor genom att alla ska hitta sin
plats i gruppen och ta den plats och tid de behöver. Vi lär dem lyssna och ta
hänsyn till varandra.
Vi ser olikheter som en tillgång och uppmärksammar högtider från andra
kulturer som vi har inom vår verksamhet.
Vi motverkar klassiska könsroller genom att erbjuda samma pedagogiska
verksamhet till alla oavsett kön.
Vi har ständiga värdegrundsdiskussioner i personal- och barngrupp.
Resursanvändning
Vi pedagoger är förebilder och våra egna värdegrundsdiskussioner kan
användas även på barnnivå.
Uppföljning
Genom att på alla arbetsplatsträffar diskutera stämningen i barngruppen,
föräldragruppen och personalgruppen.
Genom observationer och att vi i den dagliga verksamheten ser hur barnen
agerar mot varandra och mot vuxna.
Vi gör barnintervjuer.
Genom dialog med föräldrarna på förskoleråd och föräldramöten.
Vi har också vår likabehandlingsplan som vi håller aktuell och reviderar en
gång per år.
Utveckling
Vi kan bli bättre på att ta in föräldrarna i värdegrundsdiskussioner och på så sätt
bli bättre på att möta föräldrars oro.
Att alla införlivar vår värdegrund med sig själva och hela tiden tänker på hur vi
är och hur vi bemöter varandra; barn kollegor och föräldrar.
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NÄMNDMÅL:

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

Årsmål

Periodicitet

Andel barn som har god självkänsla och gott självförtroende

År

Andel barn som är delaktiga och utövar inflytande

År

ÅTAGANDE:

Barnen har självkänsla och självförtroende och de är delaktiga och
utövar inflytande. (Barns inflytande)
Förväntat resultat
Att barnens egna val påverkar verksamhetens innehåll och utformning av
förskolans miljö.
Att barnen visar känslor och är medvetna om sina styrkor och kompetenser,
samt tar sig an nya utmaningar.
Att barnen vågar stå upp för sig själva och sina kamrater.
Arbetssätt
Lyhörda pedagoger som tar barnen på allvar och som uppmuntrar barnen till
egna val.
Vi respekterar alla barns förslag och synpunkter genom att lyssna och låta
barnen tala till punkt.
Vi visar barnen att de är en del av gemenskapen och att de med sina uttryck och
åsikter är med om att skapa en bra vardag på förskolan.
Genom att ge barnen verktyg att i leken kunna bearbeta sina upplevelser.
Vi arbetar för ett demokratiskt klimat och tränar demokratisk beslutsprocess
genom att barnen i olika forum såsom möten och samlingar har reellt inflytande
över sin vardag. De lär sig rösta genom handuppräckning.
På våra förskolor är samtalet viktigt och vi ägnar tid till det.
Vi gör barnintervjuer för att få reda på vad barnen tycker om sin förskola.
Våra teman och projekt kommer från barnens intressen och vi förändrar miljön
därefter.
Resursanvändning
Barnen, de lär och av varandra och hjälper varandra.
Vi pedagoger kan också lära mycket av barnen och naturligtvis av varandra.
Vi ska hjälpa varandra på att vara uppmärksamma på hur vi bemöter
barngrupper och enskilda barn.
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Uppföljning
På våra planeringsmöten en gång i månaden följer vi upp verksamheten utifrån
gruppernas temaarbeten och projekt. Vad lärde sig barnen, vad tyckte de var
roligt, hur går vi vidare?
Vi går igenom våra barnintervjuer för att kunna se hur delaktiga de är och om
deras synpunkter tas till vara på.
Vi kan också utläsa av observationer, anteckningar och den pedagogiska
dokumentationen hur delaktiga barnen är.
Föräldrarna förmedlar till oss hur de uppfattar sina barns delaktighet och
inflytande via utvecklingssamtal, föräldramöten, enkäter och i den dagliga
kontakten.
Utveckling
Att öka barnens inflytande och delaktighet genom att ta med deras åsikter och
synpunkter i vår utvärdering av verksamheten som vi gör varje termin.
NÄMNDMÅL:

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

Årsmål

Periodicitet

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

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

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

2010-01-01

2012-12-31

Implementera förskolans riktlinjer för flerspråkiga barn

2012-01-01

2012-12-31

Utveckla former för att följa upp och utvärdera
barngruppernas storlek och sammansättning

2012-01-01

2012-12-31

ÅTAGANDE:

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap genom
lek och ett lustfyllt lärande. (Utveckling och Lärande)
Förväntat resultat
Att barnen på våra förskolor har ett rikt språk.
Att barnen leker, samspelar och kommunicerar med alla på förskolan.
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Att barnen har förståelse för ett matematiskt och naturvetenskapligt tänkande.
Att barnen utvecklar sina idéer och sin kreativa förmåga.
Arbetssätt
Vi fortsätter vårt arbete med språk och kommunikation men har också lagt till
matematik och naturvetenskap i vårt temaarbete. Det är viktigt med den dagliga
medvetna dialogen med barnen samt ge dem tid till språk - att inte avbryta
barnen när de pratar. När vi arbetar med de yngre barnen handlar det om att
ständigt upprepa och benämna allt som vi har omkring oss i vardagen. Vi
kommer också fortsätta arbeta med språket genom sång, musik, rytmik, rim och
ramsor, läsa böcker och berätta sagor mm.
Under våren kommer vi att lägga tyngdpunkten i våra temaarbeten på
matematik och naturvetenskap. Detta genom att upptäcka matematik och
naturvetenskap i vardagen. Barnen använder varierat material för att undersöka,
jämföra, sortera och dra slutsatser. De får experimentera med färg och form och
vi benämner former med de matematiska begreppen som cirkel, kvadrat,
triangel mm. När vi vistas ute i naturen lär vi oss om bland annat årstidernas
växlingar och vi tar med material från naturen till förskolan där vi använder
och undersöker det på olika sätt.
Visst material finns tillgängligt och används av pedagogerna i vardagliga
situationer för att stimulera matematiskt tänkande. Barnen får i det dagliga
pedagogiska arbetet beskriva, förklara, dra logiska slutsatser, t.ex. uppskatta
antal, jämföra, beskriva och räkna ut hur man delar upp saker, mäter och väger.
Resursanvändning
Våra pedagoger har specialkunskaper inom olika områden och vi använder oss
av våra interna nätverk för att lära av varandra.
Vi har flera musiker, sångare bland våra medarbetare vilket gör att musiken och
sången får en central roll på våra förskolor vilket uppskattas av barn och
föräldrar. Detta bidrar till ett lustfyllt lärande.
Uppföljning
Genom pedagogisk dokumentation, observationer och barnintervjuer i
vardagen.
På våra planeringsmöten en gång per månad följer vi upp hur temat fungerat,
vad lärde sig barnen, vad lärde vi pedagoger oss och vad kan vi göra
annorlunda när det gäller barnens samspel, kommunikation och lustfyllda
lärande.
Två gånger per år gör pedagogerna en självskattning för att ta reda på hur väl
man lyckats i det pedagogiska arbetet med barnen.
Föräldrarna delger oss sina synpunkter i den dagliga kontakten, på
utvecklingssamtalen, förskoleråd, föräldramöten och föräldraenkäter.
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Utveckling
Barnens nyfikenhet och lust att utforska matematik och naturvetenskap ska
utmanas.
NÄMNDMÅL:

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

Årsmål
90 %

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller.
(Förskola och hem)
Förväntat resultat
Att föräldrarna har förståelse för, inflytande och insyn i vår verksamhet.
Att föräldrarna är nöjda med verksamheten utifrån sina barns utveckling och
välbefinnande.
Arbetssätt
Genom dialog med föräldrar skapar vi relationer med ömsesidig respekt och
förståelse. Detta grundlägger vi redan under inskolningen, då föräldrarna är
med i verksamheten från dag ett.
Vi ger löpande information om barnets vardag genom dokumentation och
samtal.
Alla föräldrar får kontinuerlig information om verksamheten via nyhetsbrev
dels från ledningen och dels från pedagogerna.
Vi erbjuder alla föräldrar ett utvecklingssamtal per termin där vi beskriver på
vilket sätt förskolans verksamhet bidrar till barnets utveckling, trivsel och
lärande.
Vi har öppna förskoleråd där alla föräldrar som vill och kan är välkomna.
Vi anordnar föräldramöten varje termin.
Vi lyssnar till vad föräldrarna anser att vi ska förbättra/förändra i verksamheten
och tar upp deras synpunkter på nästkommande personalmöte.
Vi ser gärna att föräldrarna deltar aktivt i barnets vardag på förskolan. Detta
kan ske genom att delta en dag på förskolan eller i något projektarbete.
Resursanvändning
Vi ser föräldrarna som en resurs i vår verksamhet. Samarbetet med hemmet är
en förutsättning för att barnens utveckling och välbefinnande. Barnen är vårt
gemensamma ansvar och "förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa
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bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och
mångsidigt"(lpfö-98).
Uppföljning
Att vi har lyckats ser vi när föräldrarna kommer och är delaktiga i olika
aktiviteter samt ifrågasätter och utmanar oss i vår verksamhet. Genom en god
daglig kontakt då vi samtalar om vardagen med föräldrarna. Vi har olika forum
där föräldrar kommer till tals; förskoleråd, föräldramöten och
utvecklingssamtal. Enkätundersökningar ger också återkoppling om hur vi
lyckats med vårt uppdarag.
Utveckling
Informera föräldrar om den nya reviderade läroplanen.
Genom bedömning och analys av föräldraenkäten, synpunkter från förskoleråd
och föräldramöten kan vi se i vilken utsträckning våra föräldrar känner sig
delaktiga och inom vilka områden vi kan förbättra föräldrars delaktighet.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och
utmanande arbeten
KF:s indikatorer
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)

Årsmål
4,5 %

KF:s årsmål
4,5 %

Periodicitet
År
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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
ÅTAGANDE:

Hantverkarens förskoleområde har en budget i balans
Förväntat resultat
Att vi vid årets slut lyckats ha en budget i balans.
Arbetssätt
Förskolechef avläser budgeten varje månad för att snabbt kunna ingripa vid
budgetavvikelser och se till att prognoserna håller. All personal ska regelbundet
informeras om det ekonomiska läget för ökad förståelse och ökad ekonomisk
medvetenhet.
Resursanvändning
Förskolechef
Biträdande förskolechef
Ekonomiska uppföljningar månadsvis och via varje tertialrapport
Kostadsmedvetna medarbetare
Uppföljning
Görs varje månad av förskolechef och vid behov i samråd med stadsdelens
ekonom. Tertialrapportena görs också i samråd med stadsdelns ekonom.
Utveckling
Det kärva ekonomiska läget fortsätter, det behövs tyvärr åtstramningar inom
alla områden om vi ska ha en budget i balans. Utmaningen ligger i att få alla
medarbetare medvetna om detta.
Samtidigt står vi inför en stor omorganisation av förskoleområdena, vilket
förhoppningsvis bidrar till att de ekonomiska förutsättningarna blir bättre.
Resursanvändning
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Budget 2012
SAMMANFATTNING BUDGET 2012

Prestationsintäkter

17 470 000

Övriga intäkter

547 000

Antal barn, snitt
Små
Stora
Totalt

Summa intäkter

18 017 000

Lön

15 700 000

Övriga kostnader
S:a kostnader

103
78
181

2 317 000
18 017 000

Beräknat resultat

0

Vi har en budget i balans inför 2012. Vi har i förskoleområdet Hantverkaren
också en ganska stor summa fonderade pengar som vi givetvis kommer att
använda oss av vid behov eller att det kommer kostnader som vi inte kunnat
förutse.

Övriga frågor
VERKSAMHETSUTVECKLING
Vi kommer att fortsätta arbetet med resultatbaserad styrning och vi ska följa upp
verksamheten både på grupp och individnivå. Vi kommer i våra uppföljningar
använda oss av stadsledningskontorets självvärdering samt vårt eget utarbetade
material "PEP:en", pedagogisk plattform för utveckling på Kungsholmens
förskolor. Dessa går hand i hand med den reviderade läroplanen och vi håller
också på att utarbeta ett material för utvecklingssamtal med föräldrar som ska följa
samma röda tråd.
Vi höjer personalens kompetens genom våra egna reflektionsgrupper, där alla har
möjlighet att delta. Vi kommer fortsätta arbeta med den pedagogiska miljön både
ute och inne under våren. Vi hoppas också komma igång med "PIM", pedgogisk
IT och mediakompetens, under 2012. Detta ska hjälpa pedagogerna i deras arbete
mned pedagogisk dokumentation vilket det finns ett stort behov av.
SJUKFRÅNVARON
Sjukfrånvaron i vårt förskoleområde steg under 2011. Vi vet vad det berodde på
och har full kontroll på läget. Vi hade många medarbetare med inplanerade
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operationer och flera fallolyckor under semestertid vilket gjorde att sjukfrånvaron
blev extra hög under 2011.
Vi har bra och utarbetade rutiner om hur vi ska arbeta med att minska
sjukfrånvaron. Vi samarbetar med personalkonsulent och företagshälsovården vad
det gäller de långtidsjukskrivna. När det gäller korttidsfrånvaron tar vi samtal för
att utröna vad den beror på och när det finns skäl till det informerar vi om
förstadagsintyg och tar kontakt med företagshälsovården. Vi ser också till att våra
medarbetare ska trivas på arbetet och att de ska veta att de behövs och gör ett
viktigt arbete.

Bilagor
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Hantverkaren
Ingress
Förskoleområdet Hantverkaren består i dagsläget av tre förskolor på östra
Kungsholmen. Förskolan Myntet som är en stor förskola samt Båten och
Gambrinus som är två små förskolor. Under första kvartalet 2012 verkställs
omorganisationen som är beslutad och då kommer området att vara både
större och annorlunda.
Vi vill i vår verksamhet bidra till att barnen utvecklar förståelse för sig själva
och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska vara grunden
för den pedagogiska verksamheten på våra förskolor. Barnens tankar och
idéer ska tas till vara för att utveckla verksamheten så att barnen tycker att
det är roligt att gå till sin förskola.
Vi ser er föräldrar som en resurs i verksamheten. Samarbetet med hemmet är
en förutsättning för barnens utveckling och välbefinnande. Barnen är vårt
gemensamma ansvar och "förskolan ska komplettera hemmet genom att
skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt
och mångsidigt" (rev.lpfö98). Genom ömsesidig respekt och förtroende skapar
vi ett klimat där alla är välkomna med synpunkter och alla ges möjlighet till
delaktighet.
Förskolan Myntet, Hantverkargatan 5, har vackra funktionella lokaler och en
stor spännande gård. Här samsas drygt hundra barn som är indelade i sju
olika grupper beroende på ålder. Förskolan har ett temainriktad arbetssätt
och barnen får genom leken ett lustfyllt lärande, Sång och rörelse är andra
viktiga inslag i förskolans verksamhet.
Förskolan Båten, Hjärnegatan 6, Har har vi 35 barn fördelat på en
småbarnsgrupp och en syskongrupp. Gården är liten men spännande för de
yngre barnen, de större barnen ger sig iväg på större och mindre utflykter.
Pedagogerna arbetar temainriktad och hur länge ett tema varar beror på
barnens intresse. Detta arbete dokumenteras så att ni föräldrar kan vara
delaktiga.
Förskolan Gambrinus, Gambrinusgatan 6, har en lite större funktionell
innerstadsgård och här har vi också en småbarnsgrupp och en syskongrupp.
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Vi arbetar i mindre grupper för att se varje barn och deras behov. Utifrån en
genomtänkt miljö och tillåtande arbetssätt skapas möjligheter för barnen till
egna val, detta dokumenteras i ord och bild. Varje vecka åker barn och
pedagoger på utflykt till skogen.
ÅTAGANDE

•

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass.
Vi går tillsammans med barnen på skolbesök, där barnen också serveras
lunch i matsalen. En pedagog från barnets blivande förskoleklass besöker
också förskolan någon gång under våren. Vi arbetar utifrån det
överlämnandedokument som finns i stadsdelen. Det innebär att föräldrar
erbjuds ett överlämnandesamtal, där personal från både förskola och
förskoleklass deltar. Vi har grupper med enbart 5-åringar på våra förskolor
för att kunna utmana dem lite extra inför skolstarten. Vi har regelbunda
pedagogträffar med personal från förskolan och förskoleklass, där de kan
delge varandra det pedagogiska innehållet i respektive verksamhet och på så
sätt underlätta övergången mellan förskola skola.

•

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde.
Pedagogerna har ett tillåtande förhållningssät och uppmuntrar barnen till att
pröva själva. Vi arbetar i mindre grupper för att se varje barn och stärka
deras självkänsla. Vi dokumenterar med ord och bild för att se vad varje
barn behöver samt för att synliggöra och utveckla verksamheten. Vi stärker
barnens sociala och empatiska förmågor genom att alla ska hitta sin plats i
gruppen och ta den plats och tid de behöver. Vi lär dem lyssna och ta
hänsyn till varandra. Vi ser olikheter som en tillgång och uppmärksammar
högtider från andra kulturer som vi har inom vår verksamhet. Vi motverkar
klassiska könsroller genom att erbjuda samma pedagogiska verksamhet till
alla oavsett kön. Vi har ständiga värdegrundsdiskussioner i personal- och
barngrupp.

•

Barnen har självkänsla och självförtroende och de är delaktiga och utövar
inflytande.
Lyhörda pedagoger som tar barnen på allvar och som uppmuntrar barnen
till egna val. Vi respekterar alla barns förslag och synpunkter genom att
lyssna och låta barnen tala till punkt. Vi visar barnen att de är en del av
gemenskapen och att de med sina uttryck och åsikter är med om att skapa
en bra vardag på förskolan. Genom att ge barnen verktyg att i leken kunna
bearbeta sina upplevelser. Vi arbetar för ett demokratiskt klimat och tränar
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demokratisk beslutsprocess genom att barnen i olika forum såsom möten
och samlingar har reellt inflytande över sin vardag. De lär sig rösta genom
handuppräckning. På våra förskolor är samtalet viktigt och vi ägnar tid till
det. Vi gör barnintervjuer för att få reda på vad barnen tycker om sin
förskola. Våra teman och projekt kommer från barnens intressen och vi
förändrar miljön därefter.
•

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap genom lek och
ett lustfyllt lärande.
Vi fortsätter vårt arbete med språk och kommunikation men har också lagt
till matematik och naturvetenskap i vårt temaarbete. Det är viktigt med den
dagliga medvetna dialogen med barnen samt ge dem tid till språk - att inte
avbryta barnen när de pratar. När vi arbetar med de yngre barnen handlar
det om att ständigt upprepa och benämna allt som vi har omkring oss i
vardagen. Vi kommer också fortsätta arbeta med språket genom sång,
musik, rytmik, rim och ramsor, läsa böcker och berätta sagor mm. Under
våren kommer vi att lägga tyngdpunkten i våra temaarbeten på matematik
och naturvetenskap. Detta genom att upptäcka matematik och
naturvetenskap i vardagen. Barnen använder varierat material för att
undersöka, jämföra, sortera och dra slutsatser. De får experimentera med
färg och form och vi benämner former med de matematiska begreppen som
cirkel, kvadrat, triangel mm. När vi vistas ute i naturen lär vi oss om bland
annat årstidernas växlingar och vi tar med material från naturen till
förskolan där vi använder och undersöker det på olika sätt. Visst material
finns tillgängligt och används av pedagogerna i vardagliga situationer för att
stimulera matematiskt tänkande. Barnen får i det dagliga pedagogiska
arbetet beskriva, förklara, dra logiska slutsatser, t.ex. uppskatta antal,
jämföra, beskriva och räkna ut hur man delar upp saker, mäter och väger.

•

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller.
Genom dialog med föräldrar skapar vi relationer med ömsesidig respekt och
förståelse. Detta grundlägger vi redan under inskolningen, då föräldrarna är
med i verksamheten från dag ett. Vi ger löpande information om barnets
vardag genom dokumentation och samtal. Alla föräldrar får kontinuerlig
information om verksamheten via nyhetsbrev dels från ledningen och dels
från pedagogerna. Vi erbjuder alla föräldrar ett utvecklingssamtal per
termin där vi beskriver på vilket sätt förskolans verksamhet bidrar till
barnets utveckling, trivsel och lärande. Vi har öppna förskoleråd där alla
föräldrar som vill och kan är välkomna. Vi anordnar föräldramöten varje
termin. Vi lyssnar till vad föräldrarna anser att vi ska förbättra/förändra i
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verksamheten och tar upp deras synpunkter på nästkommande
personalmöte. Vi ser gärna att föräldrarna deltar aktivt i barnets vardag på
förskolan. Detta kan ske genom att delta en dag på förskolan eller i något
projektarbete.
RÄTTELSE

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

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

Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar är du välkommen att
kontakta Birgitta Stark, birgitta.stark@stockholm.se mobil 0768 25 21 06 eller
Lisa Netzell, lisa.netzell@stockholm.se mobil 0768 25 40 28.
Stockholm 2011-12-28

Birgitta Stark
Förskolechef
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HORNSBERGS FÖRSKOLOR

2011-12-28

Handläggare: Margarita Sanchez

Verksamhetsplan Hornsbergs förskolor
Inledning
Hornsbergs förskolor lägger grunden till ett livslångt lärande i en verksamhet som
är rolig, trygg och lärorik
I samverkan med hemmet skapar förskolan bästa möjliga förutsättningar för varje
barn att utvecklas.
Hornsbergs förskolor består av tre förskolor Eden, Fröjden och Strandstigen.
I februari 2012 öppnar vi förskolan Hagen med adress Mariedalsvägen.
KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

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

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för
att lära och utvecklas
KF:s indikatorer

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende trygg och säker miljö

85 %

öka

År

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende utveckling och lärande

85 %

öka

År

öka

År

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

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

Barnen är väl förberedda inför övergången till förskoleklass.
(Samverkan)
Förväntat resultat
Barnen känner glädje över att börja i förskoleklass. Barnen är kompetenta och
nyfikna och har en grund att stå på för fortsatt lärande.
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se
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Arbetssätt
Enhetens femåringar har regelbundna träffar med fokus på socialt samspel,
språk, matematik och naturvetenskap.
Vi gör skolbesök på vårterminen samt deltar i de aktiviteter som är riktade till
Kungsholmens blivande förskoleklassbarn, i denna arbetsgång ingår även
överlämningssamtal med mottagande lärare och föräldrar.
Resursanvändning
Ett bra samarbete mellan förskolans och skolans pedagoger.
Uppföljning
Vid arbetslagsmöten följer pedagogerna upp arbetet med övergången till
skolan, samt har en ständig dialog med föräldrarna.
Utveckling
Fortsätta och utveckla samarbetet med skolor i vårt närområde.
NÄMNDMÅL:

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

Årsmål

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

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

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

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

Årsmål

Periodicitet

Andel barn som har god självkänsla och gott självförtroende

År

Andel barn som är delaktiga och utövar inflytande

År

Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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ÅTAGANDE:

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

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

Årsmål

Periodicitet

Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

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

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

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

2010-01-01

2012-12-31

Implementera förskolans riktlinjer för flerspråkiga barn

2012-01-01

2012-12-31

Utveckla former för att följa upp och utvärdera
barngruppernas storlek och sammansättning

2012-01-01

2012-12-31

ÅTAGANDE:

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

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
(barn och ungdom) (Förskola och hem)
Nämndens indikatorer

Årsmål

Andel föräldrar som upplever en god samverkan med
förskolan

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

Föräldrar och förskola har god kommunikation och samverkar för
barnets bästa. (Förskola och hem)
Förväntat resultat
Föräldrar är medvetna om och delaktiga i vår verksamhet.
Arbetssätt
Redan vid inskolningen får föräldrar inblick i vår verksamhet samt får
information om hur samverkan mellan förskola och hemmet fungerar. Föräldrar
får både skriftlig och muntlig information samt namn och telefon till
föräldrarådsrepresentanter. Föräldrarnas informationskanaler är pedagogisk
dokumentation, veckobrev, föräldramöten, föräldrarådsmöten samt
utvecklingssamtal. Vi erbjuder och uppmuntrar föräldrar att vara med sina barn
i verksamheten när de så önskar och kan.
Resursanvändning
Vi ser föräldrar och pedagoger som en resurs och förutsättning för att det skall
bli en bra samverkan mellan förskola och hemmet. Vi har ju ett gemensamt
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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ansvar för barnen där förskolan skall vara ett komplement till hemmet. Det är
viktigt att pedagoger tydliggör vad det innebär i praktiken.
Uppföljning
Genom föräldraenkäten, det dagliga mötet, utvecklingssamtal samt de
föräldramöten och föräldrarådsmöten vi anordnar.
Utveckling
Ge föräldrar feedback på föräldraenkäten samt information från föräldraråd och
föräldramöten.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och
utmanande arbeten
KF:s indikatorer
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)

Årsmål
1,5 %

KF:s årsmål
4,5 %

Periodicitet
År

Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

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

3.1 Budgeten ska vara i balans
Resursanvändning
Budget 2012
Förskolepeng
Övriga
intäkter
S:a intäkter
Löner
Övriga
kostnader
S:a kostnader
Beräknat
resultat

15 843 000
247 000
16 090 000
14 220 000
1 870 000
16 670 000
0

Från januari 2012 sjunker värdet på checkarna med 615 000 i.o.m. att det är 41
st barn som genererar den lägre checken.
Detta är en följd av att det endast var små barn i kön när vi öppnade
förskolorna.

Övriga frågor
Bilagor

Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

K V A L I T E T S G A R A N T I
Sid 1 (3)
Dnr 1.1-512-2011
Giltig fr.o.m. 2012-01-01
Giltig t.o.m. 2012-12-31

Hornsbergs förskolor
Ingress
Hornsbergs förskolor lägger grunden till ett livslångt lärande i en verksamhet
som är rolig, trygg och lärorik
I samverkan med hemmet skapar förskolan bästa möjliga förutsättningar för
varje barn att utvecklas.
Hornsbergs förskolor består av tre förskolor Eden, Fröjden och Strandstigen.
I februari 2012 öppnar vi förskolan Hagen med adress Mariedalsvägen.
ÅTAGANDE

•

Barnen är väl förberedda inför övergången till förskoleklass.
Enhetens femåringar har regelbundna träffar med fokus på socialt samspel,
språk, matematik och naturvetenskap. Vi gör skolbesök på vårterminen
samt deltar i de aktiviteter som är riktade till Kungsholmens blivande
förskoleklassbarn, i denna arbetsgång ingår även överlämningssamtal med
mottagande lärare och föräldrar.

•

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde.
Vi arbetar för att bemöta varje barn som individer oavsett klass, kön,
religion, etnicitet och ser till att alla barn ges samma möjligheter och
utrymme. Alla barn, föräldrar och pedagoger ska bemötas med öppenhet
och respekt. Vi arbetar för att förebygga och ingripa mot alla former av
diskriminering och mobbing. Vi visar på och lär barnen att vara goda
kamrater och att visa hänsyn och respekt för varandras olikheter och åsikter.
Vi synliggör och reflekterar kring kulturella skillnader genom att använda
oss av litteratur, musik, språk, samtal, sånger samt olika material t.ex.
världsmedborgardockor, för att väcka tankar och nyfikenhet kring
människors likheter och olikheter. Pedagogerna är delaktiga och närvarande
i barnens aktiviteter och lek som vägledare och samtalspartner. Vi arbetar
för att stärka barnens självkänsla genom att de får komma till tals och bli

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

bekräftade. Vi stödjer barnens empatiska utveckling genom att uppmuntra
hjälpsamhet och ge dem verktyg för att utveckla sin samarbetsförmåga i
leken. Vi uppmuntrar barnen att våga uttrycka och hantera sina känslor,
genom att lyssna på och bekräfta dem. Vi synliggör och reflekterar kring
barnens olika erfarenheter och kunskaper.
•

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

•

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

•

Föräldrar och förskola har god kommunikation och samverkar för barnets
bästa.
Redan vid inskolningen får föräldrar inblick i vår verksamhet samt får
information om hur samverkan mellan förskola och hemmet fungerar.
Föräldrar får både skriftlig och muntlig information samt namn och telefon
till föräldrarådsrepresentanter. Föräldrarnas informationskanaler är
pedagogisk dokumentation, veckobrev, föräldramöten, föräldrarådsmöten
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samt utvecklingssamtal. Vi erbjuder och uppmuntrar föräldrar att vara med
sina barn i verksamheten när de så önskar och kan.
RÄTTELSE

Vi rättar till fel och misstag på en gång och ser till att de aldrig upprepas.
Tycker du att vi på något sätt brustit i våra åtaganden vill vi gärna att du hör av
dig till oss. Vänd dig i första hand till närmast berörd personal. Känner du dig
ändå inte nöjd kontakta: Förskolechef Margarita Sanchez tfn.076-124 90 91
eller vår administratör Gittan Herne 076-120 83 05.
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

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

För mer information kan du mejla eller ringa på:
margarita.sanchez@kungsholmen.stockholm.se mobil:076 124 90 91

Margarita Sanchez
förskolechef
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KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.1-512-2011
SID 1 (11)

KVARNBERGEN

2011-12-28

Handläggare: Ulf Magnusson

Verksamhetsplan Kvarnbergen
Inledning
Förskoleområdet Kvarnbergens brukare är ca. 300 barn i åldern 1-5 år och deras
föräldrar.
Kungsholmens förskolors vision är "barnen har förmågor, verktyg och lust att
utifrån demokratiska värden lära och utvecklas vidare", detta är också
förskoleområdet Kvarnbergens vision.
Till grund för verksamheten ligger
FN:s barnkonvention
Läroplanen
Skollagen
Stadens förskoleplan
Stadens mål
Stadsdelen mål
enhetens VP och Likabehandlingsplan
Förskoleområdet Kvarnbergen består idag av förskolorna, Pipersgatan 29,
Scheelegatan 38B, Polhemsgatan 23A, Serafimergränd 1 och 7.
Alla 4-5 åringar på förskolorna i området vandrar en bit på Sörmlandsleden i maj
juni. Alla 5 åringar åker på lägerförskola 3 dagar i september oktober, vi hyr då
vandrarhemmet på Grinda.
Andelen små barn d.v.s. barn under tre år har ökat markant under de senaste åren.
Förskolorna behöver fortfarande förnya sin inre och yttre miljö för att möta
småbarnens behov, pedagogerna behöver också kompetensutveckling i
småbarnspedagogik.Alla förskolor på Kungsholmen kommer arbeta med
resultatbaserad styrning en metod för att utveckla verksamheten(PEP).
Under första delen av 2012 kommer Kungsholmen förskoleområden förändras och
förskolorna i Kvarnbergen kommer ingå i nya områden.

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

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

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för
att lära och utvecklas
KF:s indikatorer

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende trygg och säker miljö

75 %

öka

År

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende utveckling och lärande

80 %

öka

År

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

4

öka

År

NÄMNDMÅL:

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

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i
förskoleklass. (Förskola och hem)
Förväntat resultat
Alla barn känner lust och förväntan inför skolstarten.
Arbetssätt
Tillsammans med Eiraskolan som tar emot de flesta av våra barn har vi
tillsammans skapat följande arbetssätt:
På hösten samlas de pedagoger som samarbetade under våren för att utvärdera
övergången.
Samma dag träffas de pedagoger som ska arbeta med innevarande års övergång
för planering.
Pedagogerna träffas sedan regelbundet fram till sommaren.
I april och maj gör förskolebarnen 2 besök i förskoleklass och äter i matsalen
en av gångerna.
Förskoleklassens personal besöker barnen på förskolorna.
Förskolan har utvecklingssamtal med föräldrarna. Alla använder samma
dokument som grund för samtalen. Föräldrarna avgör om skolan kan ta del av
dokumentet.
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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Alla föräldrar erbjuds ett överlämningssamtal gemensamt för föräldrar,
personal från blivande förskoleklass och barnets förskola.
Förskolans ledning har under året kontinuerliga möten med skolans ledning
(Eira) för att göra övergången så smidig och bra för barnen.
Vi ska också verka för att utveckla samarbetet på övriga skolor i stadsdelen
genom diskussioner och goda exempel.
Börjar barnet annan skola skall besök genomföras och samtal erbjudas så länge
familjen inte flyttar utanför Storstockholm.
Femåringarna i enheten har tre dagars lägerförskola på Grinda på hösten.
Under året har sen 5-årsgrupperna olika former av samarbete, för att barnen ska
ha ett större nätverk inför skolstart.
Resursanvändning
ledningens samarbete med skolans ledning
pedagogernas samarbete med skolans pedagoger
Dokumentation
reflektioner om barngruppen
Uppföljning
Gemensam utvärdering förskolepersonal/förskoleklassens personal.
Föräldraenkäter
avslutningssamtal
Utveckling
Vi hoppas att vi under året kan få tillstånd ett tätare samarbete med
Kungsholmens Grundskola som är en av två kommunala skolor i vårt
upptagningsområde dit våra barn ofta går.
NÄMNDMÅL:

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

Årsmål

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde.
(Utveckling och Lärande)
Förväntat resultat
Barnen behåller sin förmåga att se alla människors lika rätt och värde..

Verksamhetsplan Enhet
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Arbetssätt
Barnen känner tilltro till sin förmåga.
Barnen utmanas till att att våga prova,det är OK att misslyckas för att sen våga
prova igen.
Barnen får hjälp med att lösa konflikter, vi utmanar dem att hitta nya lösningar.
Vi uppmärksammar olikheter och likheter utan att värdera utan bara konstatera
och acceptera.
Pojkar och flickor har samma möjligheter, barnen väljer efter intresse och
uppmuntras till lek med både pojkar och flickor. Vi uppmärksammar andra
kulturer, genom att med intresse och nyfikenhet ta reda på olikheter och
likheter, vi uppmuntrar barn att använda sitt modersmål, lära sina kamrater och
pedagogerna ord och sånger på sitt språk. Pedagogerna deltar i språknätverk för
att utveckla arbetet med olika kulturer och språk.
Vi anställer pedagoger med olika bakgrund.
Resursanvändning
Pedagogernas kunskap, erfarenhet och förmåga att tolka barnen.
Likabehandlingsplanen
Likabehandlingsgruppen en av utvecklingsgrupperna som ses minst en gång
per månad.
dokumentation
Uppföljning
Självskattning och PEP
Återkommande uppföljning på kvällskonferenser, inventering av
åldersgrupperna arbete. Regelbunden inventering av barnens och personalens
kontakt och samspel ("Social barometer")
Barnintervjuer
Föräldraenkäter.
Samtal med föräldrar
utvecklingssamtal med föräldrar
reflekterande samtal i pedagoggruppen.
Dokumentation
Utveckling
Fortsatt utveckling av dokumentation och utvärdering.
Fortsatt arbete med värdegrunden.
Arbeta för att få in varje barns modersmål som en naturlig del i verksamheten,
dagligen.

Verksamhetsplan Enhet
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NÄMNDMÅL:

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

Årsmål

Periodicitet

Andel barn som har god självkänsla och gott självförtroende

År

Andel barn som är delaktiga och utövar inflytande

År

ÅTAGANDE:

Barnen har självkänsla och självförtroende, barnen är delaktiga och
utövar inflytande. (Barns inflytande)
Förväntat resultat
Barnen känner sig omtyckta och accepterade som den de är.
Barnen känner sig trygga i att våga säga nej eller ja.
Barnen ser att deras idéer och förslag tas på allvar och genomförs.
Barnen känner sig delaktiga i det som sker på förskolan.
Arbetssätt
Pedagogerna är nyfikna och intresserade hur barnen tänker, uppmuntrar fantasi
och självständighet. Ser och uppmuntra varje individ.
-pedagogen lyssnar alltid till barnet och tar barnets åsikter på allvar
-pedagogen värderar inte det barnet säger
-pedagogen är återhållsam med tillrättavisningar, resonerar och förklarar istället
-pedagogen ber barnet om ursäkt om pedagogen varit orättvis
-pedagogen tvingar inte utan uppmuntrar barnet
-pedagogen erbjuder och inbjuder barnen till att våga prova om och om igen.
Resursanvändning
Pedagogernas kunskap och erfarenhet.
Pedagogers förmåga att tolka barnen
Barnens empatiska förmåga
Likabehandlingsplanen
Dokumentation
pedagogernas reflektioner runt barngruppen
Uppföljning
Självskattning och PEP
Genom regelbunden utvärdering och diskussion på personalkonferenser där
förskolans alla pedagoger deltar. Åldergruppernas arbete följs kontinuerligt upp
på dessa möten, vi ställer då dessa frågor till arbetslaget.
Vad arbetar gruppen med just nu?
Hur kom ni fram till detta?
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
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Hur fungerar samarbetet barn-barn?
Hur fungerar samarbetet barn-vuxna?
Hur fungerar samarbetet vuxna-vuxna?
Hur går vi vidare?
Barnbarometer
Barnintervjuer med alla barn från 3 år
Föräldraenkäter
Vardagssamtal och utvecklingssamtal med föräldrarna.
Utveckling
Fortsätta utveckla dokumentation, uppföljning och utvärdering.
NÄMNDMÅL:

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

Årsmål

Periodicitet

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

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

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

2010-01-01

2012-12-31

Implementera förskolans riktlinjer för flerspråkiga barn

2012-01-01

2012-12-31

Utveckla former för att följa upp och utvärdera
barngruppernas storlek och sammansättning

2012-01-01

2012-12-31

ÅTAGANDE:

Barnen utvecklar och använder sin förmåga och kreativitet, barnen
har grundläggande förmågor i att leka och samspela, skapande,
språklig och matematisk/natur/teknisk förmåga genom lustfullt
lärande. (Utveckling och Lärande)
Förväntat resultat
Barnen använder leken för att utforska sina egna förmågor och idéer.
Barnen utvecklar sin fantasi, kreativitet och frimodighet.
Barnen har ett rikt språk.
Barnen har förståelse för matematiskt tänkande och är nyfikna på teknik och
naturen.
Verksamhetsplan Enhet
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Arbetssätt
Redan första året på förskolan får barnen pröva, färg och form, träna rollspel
och rollekar, rim och ramsor, lekar och dramatisera sagor.
Gå på ojämnt underlag åka till skogen, klättra.
Äta många tillsammans och ha samlingar i blandade åldrar.
Sjunga tillsammans, springa tillsammans.
Få pröva och göra på riktigt.
Varje dag har alla barn tillfälle att lyssna på högläsning eller levande
berättande. Det finns stort utbud av barnlitteratur som regelbundet utökas och
förnyas.
Barnen sätter ord på sina känslor.
Barnen blir lyssnade på, kan föra samtalet vidare, leka med ord.
Pedagogerna anpassar aktiviteterna efter barnens förmåga och intresse genom
att observera barnens utveckling och intressen.
Pedagogerna arbetar med begrepp som större-mindre, fler-få, stor- liten, högtlågt, tung- lätt. Pedagogerna stimulerar barnens intresse för siffror, bokstäver
och logiskt tänkande.
Resursanvändning
Pedagogernas kunskap och erfarenhet.
Intern utbildning genom utvecklingsgrupperna.
Extern fortbildning
Dokumentation
Uppföljning
Genom självskattning
PEP
Regelbunden uppföljning på personalens konferenser.
Pedagogernas reflekterande samtal om barngruppen
Genom föräldraenkäter.
Genom vardagssamtal och utvecklingssamtal med föräldrar.
Genom att följa upp och åtgärda klagomål.
Barnintervjuer
Utveckling
Fortsatt utveckling av dokumentation och uppföljning
NÄMNDMÅL:

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

Årsmål
80 %

Periodicitet
År

Verksamhetsplan Enhet
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Nämndens indikatorer

Årsmål

Periodicitet

ÅTAGANDE:

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller..
(Förskola och hem)
Förväntat resultat
Alla föräldrar känner sig välkomna till sin förskola.
Alla föräldrar känner sig respektfullt bemötta och lyssnande på.
Föräldrarna känner sig trygga med att deras barn har en lärande, rolig och
omvårdande förskoleverksamhet.
Arbetssätt
Vårt arbete med föräldrarna präglas av:
tolerans -att lyssna utan att värdera
tydlighet -i vår information till föräldrarna är vi vara tydliga med vad
förskolan är, ger och vad som inte är förskolans uppdrag
möjlighet att påverka - personal har i vardagen ett förhållningssätt som
uppmuntrar föräldrar att föra fram sina synpunkter
få vara den förälder man är- personalen möter prestigelöst och ödmjukt alla
föräldrar
få stöd i att vara förälder- personalen ska frikostigt och ödmjukt dela med sig
av sin kunskap och erfaren het om förskolebarns behov
Föräldrar är nästan alltid vara välkomna att vara med på förskolan
Föräldrar erbjuds minst två utvecklingssamtal per år. Ytterligare samtal kan
ske på föräldrarnas eller personalens initiativ
Första dagen på inskolningen erbjuds barn och föräldrar hembesök
Efter inskolning erbjuds alla nya föräldrar ett samtal där man utvärderar
inskolningen och får tillfälle att fråga om sådant man undrar över
Förskoleråden i enheten är öppna för alla föräldrar på förskolan och kallas till
årsvis eller minst två veckor i förväg.
Föräldramöten genomförs minst 2 gång per år.
Utöver dessa föräldramöten kallas alla nya föräldrar till möte inför
inskolningen och inför den vandring på Sörmlandsleden som fyra- och
femåringarna genomför varje vår.
Resursanvändning
Pedagogernas erfarenhet och kunskap
Pedagogernas förmåga att förbereda och genomföra utvecklingssamtal
Ledningens regelbundna information
Extern och intern utbildning

Verksamhetsplan Enhet
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Uppföljning
Regelbunden utvärdering på personalkonferenser.
Vardagssamtal och utvecklingssamtal med föräldrarna.
Uppföljning och åtgärder med anledning av inkomna klagomål.
Föräldraenkäter
Utveckling
Vi förbättrar informationskanalerna till föräldrarna och gör det möjligt för
föräldrarna att ta del av information via internet.
fortsatt utveckling av dokumentation och uppföljning.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och
utmanande arbeten
KF:s indikatorer
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)

Årsmål
6,5 %

KF:s årsmål
4,5 %

Periodicitet
År

Verksamhetsplan 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
Resursanvändning
Budget 2012

Denna budget för 2012 avser förskoleområdet Kvarnbergen. Området upphör i
sin nuvarande form under våren -12.
Årets budgetutrymme är avsevärt mindre än föregående år. Överföring av
kostnader tillhörande lokaler och för administrativa system till områdena
fortsätter. I år har Kvarnbergen fått ökning av dessa kostnader med en halv
miljon.
Höjning av schablonen täcker sannolikt löneökningarna.
För att uppnå balans i budget har posterna :
Livsmedel minskats 10%
Löner har minskats 0,8%
Fortbildning har minskats 75%
Övrigt material minskats 30%
Eftersom vi har medel kvar i fonden använder vi 200 000 till fortbildning och
200 000 till fortsatt rustning av barnens lekmiljöer.
Prestationsintäkter

28 636

Antal barn, snitt

Små
Övriga intäkter

1 114

Summa intäkter

29 750

Lön

25 082

157,5

Stora

141

Totalt

298,5

Verksamhetsplan Enhet
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Övriga kostnader

S:a kostnader

4 668

29 750

Beräknat resultat

0

Övriga frågor
Verksamhetsutveckling
Eftersom området Kvarnbergen kommer splittras och ingå i nya områden redan
första kvartalet 2012 är det idag inte relevant att planera för utveckling av
verksamheten i området Kvarnbergen.
Förskolorna Kronoberg och Scheele behöver iförsta hand utveckla sin
komunikation med föräldragruppen. Kronoberg behöver få en jämnare kvalitet på
verksamheten ett par grupper har självskattat sig mycket lågt.
Scheele behöver fortsätta sitt arbete med sin inre miljö.
Pipers och Serafen behöver fortsätta med den utveckling de påbörjat och
upprätthålla sitt goda arbete.
Alla kommer arbeta med PEP en metod för att utveckla verksamheten.
Rekrytering
Öka andelen förskollärare på tre av enhetens förskolor.
Minska sjukfrånvaron
Fortsätta det påbörjade arbetet med rehab, förstadagsintyg, tidiga samtal med
personal som har upprepad korttidfrånvaro, fortsatt samarbete med
företagshälsovården och rehab ansvarig på personalavdelningen.
Kompetensutveckling
Fortsatt implementering av läroplanen, utveckla småbarnspedagogiken.

Bilagor
•
•

risk och väsentlighetsanalys 2012

Verksamhetsplan Enhet
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Kvarnbergen
Ingress
Förskoleområdet Kvarnbergen består av fyra förskolor ·
Serafen (Serafímergränd 1och 7)med ca: 95 barn och 18 pedagoger
Scheele (Scheelegatan 38b) med ca:85 barn ·och 16 pedagoger
Kronoberg (Polhemsgatan 23A) ca:70 barn · och 14 pedagoger
Pipers (Pipersgatan 29) ca:42 barn och 8 pedagoger
Kommer förändras i början av 2012 då en ny områdes indelning ska göras på
Kungsholmen.
Alla förskolor i området arbetar i åldersgrupper 3 – 4 förmiddagar i veckan,
ålderblandat under övriga tider. Vi äter frukost varje dag kl. 9.00 och lunch
12.30, en torsdag i månaden stänger vi kl.16.00 för personalmöte.
Två dagar per termin har förskolorna stängt för planering och
utvecklingsdagar.
Vår verksamhets idé bygger på, tilltro till barns egen förmåga att vilja
utvecklas och lära, ge barnen fysiska och intellektuella utmaningar ·
•
•
•
•
•
•
•
•

Ge barnen en utmanande, lärande och utvecklande uppväxt. ·
Respektera alla barn för den de är. ·
Stimulera till och uppmuntra varaktiga vänskaps förhållanden ·
Ha roligt tillsammans ·
Uppmuntra barnen att ifrågasätta, våga föra fram sina åsikter och idéer ·
Kontakten med föräldrarna ska präglas av tolerans, respekt och
tydlighet ·
Skapa möjligheter för föräldrarna att framföra sina idéer och åsikter ·
Ge föräldrarna stöd i att vara förälder

Inom förskoleområdet Kvarnbergen arbetar förskollärare och barnskötare, de
har tillsammans med ledningen ansvar för att barnen får en verksamhet som
bygger på
· Läroplanen

Sid 2 (5)
Dnr XDNRX
Giltig fr.o.m. XGiltigFromX
Giltig t.o.m. XGiltigTomX

· Skollagen
· FN:s barnkonvention
· Stadens mål
· Stadsdelens mål
· Områdets verksamhetsplan och Likabehandlingsplan
Då barnen lämnar förskolan har de förmågor, verktyg och lust att utifrån
demokratiska värden lära och utvecklas vidare.(Kungsholmen vision för alla
förskolebarn)
Ledningen för enheten består av, en förskolechef , biträdande förskolechef
som administrativ hjälp har vi förskolesekreterare. Området har också tillgång
till en vaktmästare.
Ledningen kommer med största sannolikhet förändras i början av året, då en
helt ny organisation för Kungsholmens förskolor ska sjösättas.
På alla förskolor finns två pedagogiskt ansvariga SAP och PS. SAP uppgift är
att ha visst ledningsansvar på sina förskolor. Och att tillsammans med PS
hålla det pedagogiska och metodiskasamtalet levande i vardagen och på
möten och tillsammans med ledningen utveckla det pedagogiska arbetet.
På alla förskolorna serveras god och nyttig mat tillagad av våra kockar,
Scheele får sin mat från köket på Serafen. Vi lagar maten från grunden
använder minimalt med halvfabrikat och socker. Många av våra råvaror är
KRAV-märkta t.ex. köttfärs, potatis, gryn, mjöl, mjölk, bananer och rotfrukter.
ÅTAGANDE

•

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass.
Tillsammans med Eiraskolan som tar emot de flesta av våra barn har vi
tillsammans skapat följande arbetssätt: På hösten samlas de pedagoger som
samarbetade under våren för att utvärdera övergången. Samma dag träffas
de pedagoger som ska arbeta med innevarande års övergång för planering.
Pedagogerna träffas sedan regelbundet fram till sommaren. I april och maj
gör förskolebarnen 2 besök i förskoleklass och äter i matsalen en av
gångerna. Förskoleklassens personal besöker barnen på förskolorna.
Förskolan har utvecklingssamtal med föräldrarna. Alla använder samma
dokument som grund för samtalen. Föräldrarna avgör om skolan kan ta del
av dokumentet. Alla föräldrar erbjuds ett överlämningssamtal gemensamt
för föräldrar, personal från blivande förskoleklass och barnets förskola.
Förskolans ledning har under året kontinuerliga möten med skolans ledning
(Eira) för att göra övergången så smidig och bra för barnen. Vi ska också
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verka för att utveckla samarbetet på övriga skolor i stadsdelen genom
diskussioner och goda exempel. Börjar barnet annan skola skall besök
genomföras och samtal erbjudas så länge familjen inte flyttar utanför
Storstockholm. Femåringarna i enheten har tre dagars lägerförskola på
Grinda på hösten. Under året har sen 5-årsgrupperna olika former av
samarbete, för att barnen ska ha ett större nätverk inför skolstart.
•

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde.
Barnen känner tilltro till sin förmåga. Barnen utmanas till att att våga
prova,det är OK att misslyckas för att sen våga prova igen. Barnen får hjälp
med att lösa konflikter, vi utmanar dem att hitta nya lösningar. Vi
uppmärksammar olikheter och likheter utan att värdera utan bara konstatera
och acceptera. Pojkar och flickor har samma möjligheter, barnen väljer efter
intresse och uppmuntras till lek med både pojkar och flickor. Vi
uppmärksammar andra kulturer, genom att med intresse och nyfikenhet ta
reda på olikheter och likheter, vi uppmuntrar barn att använda sitt
modersmål, lära sina kamrater och pedagogerna ord och sånger på sitt
språk. Pedagogerna deltar i språknätverk för att utveckla arbetet med olika
kulturer och språk. Vi anställer pedagoger med olika bakgrund.

•

Barnen har självkänsla och självförtroende, barnen är delaktiga och utövar
inflytande.
Pedagogerna är nyfikna och intresserade hur barnen tänker, uppmuntrar
fantasi och självständighet. Ser och uppmuntra varje individ. -pedagogen
lyssnar alltid till barnet och tar barnets åsikter på allvar -pedagogen värderar
inte det barnet säger -pedagogen är återhållsam med tillrättavisningar,
resonerar och förklarar istället -pedagogen ber barnet om ursäkt om
pedagogen varit orättvis -pedagogen tvingar inte utan uppmuntrar barnet pedagogen erbjuder och inbjuder barnen till att våga prova om och om igen.

•

Barnen utvecklar och använder sin förmåga och kreativitet, barnen har
grundläggande förmågor i att leka och samspela, skapande,språklig och
matematisk/natur/teknisk förmåga genom lustfullt lärande.
Redan första året på förskolan får barnen pröva, färg och form, träna
rollspel och rollekar, rim och ramsor, lekar och dramatisera sagor. Gå på
ojämnt underlag åka till skogen, klättra. Äta många tillsammans och ha
samlingar i blandade åldrar. Sjunga tillsammans, springa tillsammans. Få
pröva och göra på riktigt. Varje dag har alla barn tillfälle att lyssna på
högläsning eller levande berättande. Det finns stort utbud av barnlitteratur
som regelbundet utökas och förnyas. Barnen sätter ord på sina känslor.
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Barnen blir lyssnade på, kan föra samtalet vidare, leka med ord.
Pedagogerna anpassar aktiviteterna efter barnens förmåga och intresse
genom att observera barnens utveckling och intressen. Pedagogerna arbetar
med begrepp som större-mindre, fler-få, stor- liten, högt- lågt, tung- lätt.
Pedagogerna stimulerar barnens intresse för siffror, bokstäver och logiskt
tänkande.
•

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller..
Vårt arbete med föräldrarna präglas av: tolerans -att lyssna utan att värdera
tydlighet -i vår information till föräldrarna är vi vara tydliga med vad
förskolan är, ger och vad som inte är förskolans uppdrag möjlighet att
påverka - personal har i vardagen ett förhållningssätt som uppmuntrar
föräldrar att föra fram sina synpunkter få vara den förälder man ärpersonalen möter prestigelöst och ödmjukt alla föräldrar få stöd i att vara
förälder- personalen ska frikostigt och ödmjukt dela med sig av sin kunskap
och erfaren het om förskolebarns behov Föräldrar är nästan alltid vara
välkomna att vara med på förskolan Föräldrar erbjuds minst två
utvecklingssamtal per år. Ytterligare samtal kan ske på föräldrarnas eller
personalens initiativ Första dagen på inskolningen erbjuds barn och
föräldrar hembesök Efter inskolning erbjuds alla nya föräldrar ett samtal där
man utvärderar inskolningen och får tillfälle att fråga om sådant man undrar
över Förskoleråden i enheten är öppna för alla föräldrar på förskolan och
kallas till årsvis eller minst två veckor i förväg. Föräldramöten genomförs
minst 2 gång per år. Utöver dessa föräldramöten kallas alla nya föräldrar till
möte inför inskolningen och inför den vandring på Sörmlandsleden som
fyra- och femåringarna genomför varje vår.

RÄTTELSE

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

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

Kontakta förskolorna
Pipers 08 508 08 124
Kronoberg 08 508 08 125
Scheele 08 508 08 131
Serafen 08 508 08 132
Under första kvartalet 2012 kan du också kontakta förskolechef Ulf Magnusson
076 825 39 72, bitr. förskolechef Inger Ax 076 825 39 71.
D ENNA G AR ANT I GOD KÄNDE S AV NÄMNDE N/ F ÖR VALT NI NGE N
2012 -01-19

KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND
LEJONKNOPPEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.1-512-2011
SID 1 (11)
2011-12-19

Handläggare: Yvonne Wikström
Telefon: 076-8254011

Verksamhetsplan Lejonknoppen
Inledning
Enheten består av förskolorna Lejonkotten och Knoppen.
Knoppen är en nyöppnad förskola med enbart små barn och de flesta föräldrarna
är förstagångsföräldrar. På Knoppen går för närvarande 26 barn och personalen
består av två förskollärare, tre barnskötare och en köksansvarig. Knoppen har sin
utomhusverksamhet dagligen i närliggande parker eftersom förskolan saknar en
egen gård. Maten kommer till Knoppen från en cateringfirma.
Lejonkotten är en äldre förskola med en småbarnsgrupp och en storbarnsgrupp. På
Lejonkotten går för närvarande 36 barn och personalen består av två förskollärare
och fyra barnskötare samt en köksansvarig. Lejonkotten har ett eget kök där maten
lagas och en liten gård som man delar med bostadsrättsföreningen.
Enhetens förskolor arbetar enligt de olika styrdokumenten från den reviderade
Läroplanen för Förskolan till stadsdelens egna åtaganden. Vi lägger stor vikt på
värdegrundsarbetet och fokuserar på lärandet när vi planerar verksamheten för
nästa år. Som alla förskolor på Kungsholmen kommer vi att arbeta med
resultatbaserad styrning och använda PEP:n (Pedagogisk utveckling för
Kungsholmens förskolor) som verktyg för att förbättra och utveckla vår
verksamhet.
Personalen har fått vidareutbildning i hur den ändrade Läroplanen påverkar
Förskolans verksamhet och vad den nya skollagen innebär. Utmaningen år 2012
blir att hela tiden ha i åtanken att Förskolan nu är det första ledet i skolsystemet
och att verksamheten planeras ur lärandesynvinkel samtidigt som balansen med
omsorg och fostran bevaras.
Vår målsättning med värdegrundsarbetet är att barnen, när de går över till
förskoleklass, har erövrat grundläggande färdigheter i socialt samspel och förstår
efter sin egen förmåga vilka rättigheter och skyldigheter man har som en individ i
ett demokratiskt samhälle. På våra förskolor får barnen lära sig respektera sina
medmänniskor, att acceptera olikheter hos individer, att värna om inomhus- och
utomhusmiljön samt att våga ta plats och uttrycka sina åsikter. Vi strävar efter att
barnen är delaktiga i planeringen av verksamheten och förskolemiljön efter deras
förmåga.
Enhetens målsättning när det gäller lärande är att ha lärandefokus på allt vi gör
med barnen dvs både i planeringen och uppföljningen samt i de lärarledda
aktiviteterna och i förskolans rutiner. Förskolan är den första leden i skolsystemet
nu och vi lägger grunden för det livslånga lärandet för barnen. Vi förstår att
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lärande är situationsbundet och lägger därför mycket arbete på att skapa
meningsfulla, utmanande och intressanta lärandesituationer som väcker lust och
nyfikenhet hos barnen. Vi tror på det kompetenta barnet och kommer under år
2012 fortsätta arbetet med att förstärka varje barns självförtroende och lust att
klara av så mycket som möjligt själva. Det är viktigt att vi tar tillvara de olika
spontana lärandesituationerna i vardagen och därför behöver pedagogerna vara
lyhörda och ha en medforskande och reflekterande synsätt på arbetet med barnen.
Enhetens förskolor kommer under år 2012 att arbeta med övergripande teman med
lärande i fokus. Vi kommer att ha experimentgrupper och lägga extra mycket
krafter på teknik, matematik och natur. Pedagogerna fortsätter att fylla på sina
kunskaper inom dessa områden genom kurser och litteraturläsning. Vi fortsätter
naturligtvis med våra verkstadsgrupper i bygg- och konstruktion samt skapande
och drama/rytmik/rörelse. Vi lägger stor vikt på dokumentation och fortsätter
arbetet med barnens portfoliopärmar för att visa varje barns utveckling och lärande
under förskoletiden. Tema-arbeten, barngruppens lärande samt barnens alster och
förskolans aktiviteter visas på förskolans väggar genom bilder och text. Vi följer
upp verksamheten kontinuerligt på våra avdelningsmöten samt med hjälp av
PEP:n för att se vad som behöver förändras för att förbättra verksamheten för
barnen.
Det är viktigt för oss att förskolans miljö och vi pedagoger är inbjudande och
välkomnande mot barn och föräldrar. Vi strävar efter att alla känner sig trygga med
oss och att stämningen är öppen och tillåtande. Vi fortsätter att förändra
förskolemiljön även nästa år efter barnens behov och intressen. Miljön är formad i
lekstationer där materialet är efter möjligheterna framme på barnens nivå och där
syftet är att väcka nyfikenhet och lust till lärande.
Under nästa verksamhetsår kommer vi att fortsätta arbetet med att få föräldrarna
mera delaktiga i verksamheten. Vi kommer att lägga mycket arbete på att under
föräldramötena, utvecklingssamtalen samt i våra föräldrabrev och i den dagliga
kontakten lyfta fram det vi gör på förskolan, vilka våra målsättningar är och hur vi
går tillväga för att nå dem. Om vi kan visa den röda tråden i lärandet som finns
från förskola till senare skolformer och hur långsiktigt vårt arbete är, tror vi att vi
får en mycket nöjd och trygg målgrupp både i föräldrar och barn.
KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

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

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för
att lära och utvecklas
KF:s indikatorer
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende trygg och säker miljö

Årsmål
84 %

KF:s årsmål
öka

Periodicitet
År

Verksamhetsplan Enhet
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KF:s indikatorer
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende utveckling och lärande

Årsmål

KF:s årsmål

83 %

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

Periodicitet

öka

År

öka

År

NÄMNDMÅL:

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

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i
förskoleklass (Samverkan)
Förväntat resultat
Vi förväntar oss ett bättre samarbete med Fridhemsskolan och att det finns en
genomtänkt en planering och flera möten för barnen med skolan.
Att barnen är väl förberedda inför 6-sexårsverksamheten.
Arbetssätt
Barnen och pedagogerna träffas under våren med skolan och barnen får
möjlighet att lära känna varandra.
Barnen deltar i förskolekören tillsammans med alla förskolor.
Barnen har en 5-årsgrupp på förskolan där språket, matematiken och
kreativiteten utvecklas tillsammans.
Förskolan samarbetar med Fridhemsskolan och Eiraskolan inför övergången
och gör även en utvärdering av föregående år.
Föräldrarna erbjuds ett avslutningssamtal och möjlighet finns att tillsammans
med förskolan och förskoleklassens pedagoger delta i ett överlämnande samtal
vid övergången till skolan.
Uppföljning
Avslutningssamtal, pedagogernas gemensamma uppföljning mellan förskola
och förskoleklass, utvecklingssamtal, avdelningsmöten.
Utveckling
Ett bättre samarbete med skolorna på Kungsholmen.
NÄMNDMÅL:

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

Årsmål

Periodicitet
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Nämndens indikatorer

Årsmål

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

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde.
(Utveckling och Lärande)
Förväntat resultat
Att barnen har en öppen dialog och att de känner sig trygga, glada och vill
komma till förskolan.
Att barnen utvecklar sin identitet och känner sig trygga i den.
Att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Att barnen får intressen för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och
sina färdigheter.
Arbetssätt
Förskolans miljö uppmuntrar till lek, upptäckarlust och utvecklar barnens
sociala förmåga. Pedagogerna uppmuntrar barnen i den vardagliga dialogen till
att uttrycka sina åsikter, tankar och idéer och skapa fasta rutiner som ger
trygghet. Pedagogerna medverkar till en god lekmiljö där rum, tid och material
ska få disponeras fritt av barnen. Barnen uppmuntras till att arbeta utforskande
utifrån sina egna intressen, förmågor och frågeställningar genom teman som
sträcker sig över en längre period. Vid barnintervjuer och vardagliga samtal
kommer barnets förslag och önskningar fram.
Resursanvändning
Pedagogerna använder sig av varandras kompetenser i det vardagliga arbetet
tillsammans på förskolan.
Uppföljning
Uppföljning sker på avdelningsmöten, barnintervjuer, planeringsdagar,
föräldramöten och utvecklingssamtal.
NÄMNDMÅL:

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

Årsmål

Periodicitet

Andel barn som har god självkänsla och gott självförtroende

År

Andel barn som är delaktiga och utövar inflytande

År

Verksamhetsplan Enhet
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ÅTAGANDE:

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och
utövar inflytande (Barns inflytande)
Förväntat resultat
Barnen kommer med egna förslag som väcker nyfikenhet som stärker deras
självkänsla.
Barnen visar känslor och förmåga att leva sig in i andra människors situation
och visar viljan att hjälpa andra.

Barnen lär sig att öppet föra en dialog mellan varandra, pedagogerna och med
sina föräldrar på förskolan.
Arbetssätt
Barnet uppmuntras till eget inflytande och val i förskolan genom den dagliga
dialogen och vid barnintervjuer. Barnets egna önskemål, förslag och initiativ
till lekar, teman, inne- och uteaktiviteter tar vi tillvara och uppmärksammar.
Barnen uppmuntras till att vara med och planera sin vardag och vi är lyhörda
för att varje barn får sin röst hörd.
Barnen får utveckla sina förmågor och lär sig att kompromissa och respektera
andras åsikter.
Barnen får lära sig att ta hänsyn och leva sig in i andra människors situation
och viljan att hjälpa andra.
Barnen präglas av en grundsyn att varje barn är kompetent med sina kunskaper
och erfarenheter.
Barnen har samtal om allas lika värde i vardagen
Värdegrundndsfrågor om känslor hur vi visar det och vad är rättvisa, vem får
bestämma och att får hjälp med att lösa konflikter i vardagen.
Resursanvändning
Pedagogerna har olika kompetenser på förskolan och alla har en lång erfarenhet
inom sitt yrke.
Pedagogerna har genom föreläsningar fått mer teori om hur de praktiskt skall
gå till väga för att se
se barnens utveckling och lärande.
Värdegrunden är en del i det fortsatta arbetet där barnens tankar och åsikter
kommer fram.
Uppföljning
Genom barnintervjuer, avdelningsmöten, utvecklingssamtal, enkäter,
planeringsdagar.
Genom värdegrundsfrågor.
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Utveckling
Vi behöver få mera pedagogiska diskussioner tillsammans genom att reflektera
och utvärdera de resultat som uppstått. Hur kan vi förbättra och utveckla vår
verksamhet.
NÄMNDMÅL:

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

Årsmål

Periodicitet

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

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

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

2010-01-01

2012-12-31

Implementera förskolans riktlinjer för flerspråkiga barn

2012-01-01

2012-12-31

Utveckla former för att följa upp och utvärdera
barngruppernas storlek och sammansättning

2012-01-01

2012-12-31

ÅTAGANDE:

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap genom
ett lustfyllt lärande (Utveckling och Lärande)
Förväntat resultat
Vi väcker barnens nyfikenhet och ökar deras kunskap.
Vi utvecklar självständighet och tillit till sin egna förmåga.
Vi väcker nyfikenheten och lusten att leka och lära.
Arbetssätt
Barnen delas in i mindre grupper beroende på ålder och mognad.
Barnen är väl förberedda inför de olika aktiviteterna.
Varje barns känsla, trivsel delaktighet och glädje i förskolan skapar vi genom
en stimulerande miljö för barnens lek, utveckling och lärande.
Vid samlingen och andra gemensamma aktiviteter får barnen en möjlighet att
lära sig prata inför andra och sätta ord på sina känslor och tankar.
Barnen får sånger, sånglekar, högläsning, rim och ramsor för att utveckla sitt
språk.
Verksamhetsplan Enhet
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Barnen får möjligheter att utforska, leka och lära sig.
Barnen bestämmer olika teman, projekt och aktiviteter både inne och ute.
Barnen deltar i musik,bild,drama och olika skapande aktiviteter.
Arbetslaget ansvarar för att arbetet i barngruppen genomförs och att barnen
stimuleras och får utvecklas efter sina egna förutsättningar.
Barnens projekt och teman följs upp tillsammans med pedagogerna genom
samtal med barnen och i den pedagogiska dokumentationen.
I föräldrasamtalen följs varje enskilt barns språk och kommunikativa förmåga
och utveckling.
Resursanvändning
Vi använder oss av olika material och språkpåsar för att utveckla barnens språk.
Vi stärker språkutvecklingen för de barn som behöver hemspråksstöd och har
samarbete med talpedagogen i stadsdelen.
Vi arbetar med dokumentation där den pedagogiska dokumentationen är en
viktig del genom foto, teckningar och barnens vernissage på förskolan.
Vi har uppföljning genom barnintervjuer, observationer.
Vi har i det dagliga mötet med föräldrar och barn uppföljning kring barnens
dag och aktiviteter.
Uppföljning
Vi har uppföljning genom barnintervjuer, föräldrasamtal.
Vi har i det dagliga mötet mellan barn och föräldrar.
NÄMNDMÅL:

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

Årsmål

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
(Förskola och hem)
Förväntat resultat
Vi behöver få flera föräldrar intresserade för att vara med i förskolans
föräldraråd.
Arbetssätt
Vi ger till föräldrarna både muntlig och skriftlig information gällande
förskolans mål och innehåll.
Vi har utvecklingssamtal under året med föräldrarna.
Verksamhetsplan Enhet
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Vi lämnar information till föräldern vid lämning och hämtning.
Vi har föräldramöte där ekonomin, förskolans mål och barnens olika aktiviteter
delges till föräldrarna.
Vi har föräldraråd där frågor tas upp från föräldragruppen.
Vi anordnar dropp-in fika och festligheter vid terminsavslutningarna.
Vi har vernissage med barnens alla aktiviteter, teman och bilder som gjorts
under terminerna.
Resursanvändning
Vi använder oss av våra kompetenser och är väl förberedda då det gäller samtal
om förskolan och barnens utveckling.
Vi på förskolan samarbetar med föräldrarna då det gäller barnens utveckling
och lärande.
Vi är ett komplement till hemmet genom att vi skapar förutsättningar för varje
barn att få utvecklas i sin egen takt och tillsammans med andra på förskolan.
Uppföljning
•

Enkäter, klagomålshantering, synpunkter och förslag från föräldrar följs
upp kontinuerligt, avdelningsmöten, apt-möten och planeringsdagar,
informationsbrev, utvecklingssamtal.
Vi samtalar om barnens vardag dagligen med föräldrarna.

Utveckling
Vi behöver se över innehållet på våra föräldramöten och ändra utformningen
hitta på något nytt som skapar delaktighet.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och
utmanande arbeten
KF:s indikatorer
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)

Årsmål
4,5 %

KF:s årsmål
4,5 %

Periodicitet
År
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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
ÅTAGANDE:

Personalen är delaktiga i förskolans ekonomi och vet vilka
förutsättningar som finns.
Förväntat resultat
Att alla är delaktiga i förskolans ekonomi och vilka förutsättningar som finns.
Att vi ha en budget i balans och planerar våra inköp då det gäller mat,
förbrukningsvaror och lekmaterial.
Arbetssätt
Personalen är delaktiga och medvetna om de ekonomiska processen genom att
få kontinuerlig information på våra möten.Enhetens inköp planeras gemensamt
då det gäller förbrukningsvaror,matvaror,inventarier och övrigt som ingår i
verksamheten.Schemat planeras fortsättningsvis effektivt utifrån barnens
behov av omsorg under sin vistelse på förskolan.
Resursanvändning
Vi använder oss av våra kompetenser i vår arbetsgrupp.
Vi har uppdelat i olika ansvarsområden då det gäller inköp.
Inköpen planeras tillsammans.
Uppföljning
Följs upp på arbetsplatsträffar, planering och utvärderingsdagar.
Utveckling
Att känna att alla är delaktiga och vill utveckla förskolan.
Att ha förståelsen för de ekonomiska förutsättningar som finns på förskolan.
Resursanvändning
Enheten ser över kostnader.
Enhetens ekonomi följ upp månadsvis.
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Budget 2012
Förskolepeng 6,1 mnkr
Lön 5,4
Övrigt 0,7
Netto + - 0
Budgeten baseras på de 62 inskrivna barnen i förskolan. Personalen är insatt i
förskolans ekonomi genom att de får kontinuerlig information om det
ekonomiska läget på våra möten. Personalen är med och planerar utifrån de
ekonomiska resurser som finns för utveckling och eventuella inköp till
förskolan. Förskolan kommer under 2012 att gå med + -0.
På grund av omorganisationen tillkommer ledningskostnad från och med mars
då verksamheten delas.

Övriga frågor
Verksamhetsutveckling
Vi kommer att arbeta med verksamhetens mål och följa upp det fortsatta arbete
med resultatbaserad styrning och använda oss av PEP:en som är ett stöd i det
fortsatta arbetet. Pedagogerna ges möjligheten att utifrån utvärderingen arbeta med
materialet för att utvecklas i det egna arbetet med barnen.
Pedagogerna behöver även arbeta med den pedagogiska miljön och forma den
efter barnens behov av utveckling och lärande.
Pedagogerna behöver höja sin kompetens i de olika områdena som berör
naturvetenskap och teknik.
Delar av enheten behöver arbeta mera med den pedagogisk dokumentation under
året. Förskolorna på Kungsholmen kommer att få utbildning i PIM det innebär
pedagogiskt IT och mediakompetens som underlättar för pedagogerna i arbetet
med den pedagogiska dokumentationen.
Sjukfrånvaro
Vi har arbetat med vår arbetsmiljö och vår värdegrund hur vi vill att det är på våra
enheter.
Under år 2011 drabbades många av förkylningar beroende på att många barn
kommer till förskolan som inte är friska, trots att vi tagit upp det med föräldrarna
på våra föräldramöten och vid samtal.
Det finns rutiner för hur vi går tillväga då det gäller korttidsfrånvaro och chefen
har kontakt med den sjukskrivne under sin frånvaro för att stämma av och även
samtal ingår.
Vid rehabiliteringsärenden har vi kontakt med Sankt erikshälsan och
personalkonsulenten.
Verksamhetsplan Enhet
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En viktig del i arbetet är att vi har medarbetare som tycker att det är kul att komma
till arbetet och förstår det uppdrag vi har, alla är vi en del av vår egen arbetsmiljö
och viktigt att vi bidrar till att skapa en bra arbetsmiljö alla har ett eget ansvar.
I de fall det är aktuellet använder vi oss av personalkonsulenten och vår
företagshälsovård.

Bilagor
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Lejonknoppen
Ingress
Enheten består av förskolorna Lejonkotten och Knoppen.
Vi arbetar enligt de olika styrdokumenten från den reviderade Läroplanen för
Förskolan till stadsdelens egna åtaganden. Vi lägger stor vikt på
värdegrundsarbetet och fokuserar på lärandet när vi planerar verksamheten
för nästa år. Som alla förskolor på Kungsholmen kommer vi att arbeta med
resultatbaserad styrning och använda PEP:n (Pedagogisk utveckling för
Kungsholmens förskolor) som verktyg för att förbättra och utveckla vår
verksamhet.
Förskolans målsättning med värdegrundsarbetet är att barnen, när de går
över till förskoleklass, har erövrat grundläggande färdigheter i socialt samspel
och förstår efter sin egen förmåga vilka rättigheter och skyldigheter man har
som en individ i ett demokratiskt samhälle. På våra förskolor får barnen lära
sig respektera sina medmänniskor, att acceptera olikheter hos individer, att
värna om inomhus- och utomhusmiljön samt att våga ta plats och uttrycka
sina åsikter. Vi strävar efter att barnen är delaktiga i planeringen av
verksamheten och förskolemiljön efter deras förmåga.
När det gäller lärande är förskolans målsättning att ha lärandefokus på allt vi
gör med barnen både i planeringen och uppföljningen samt i de lärarledda
aktiviteterna och i förskolans rutiner. Lärandet är situationsbundet och vi
lägger därför mycket arbete på att skapa meningsfulla, utmanande och
intressanta lärandesituationer som väcker lust och nyfikenhet hos barnen. Vi
tror på det kompetenta barnet och kommer under år 2012 fortsätta arbetet
med att förstärka varje barns självförtroende och lust att klara av så mycket
som möjligt själva. Det är viktigt att vi tar tillvara de olika spontana
lärandesituationerna i vardagen och därför behöver pedagogerna vara lyhörda
och ha en medforskande och reflekterande synsätt på arbetet med barnen.
Vi strävar efter att alla känner sig trygga med oss och att stämningen är
öppen och tillåtande. Miljön är formad i lekstationer där materialet är efter
möjligheterna framme på barnens nivå och där syftet är att väcka nyfikenhet
och lust till lärande.
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ÅTAGANDE

•

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass
Barnen och pedagogerna träffas under våren med skolan och barnen får
möjlighet att lära känna varandra. Barnen deltar i förskolekören tillsammans
med alla förskolor. Barnen har en 5-årsgrupp på förskolan där
språket,matematiken och kreativiteten utvecklas tillsammans. Förskolan
samarbetar med Fridhemsskolan och Eiraskolan inför övergången och gör
även en utvärdering av föregående år. Föräldrarna erbjuds ett
avslutningssamtal och möjlighet finns att tillsammans med förskolan och
förskoleklassens pedagoger delta i ett överlämnande samtal vid övergången
till skolan.

•

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde.
Förskolans miljö uppmuntrar till lek, upptäckarlust och utvecklar barnens
sociala förmåga. Pedagogerna uppmuntrar barnen i den vardagliga dialogen
till att uttrycka sina åsikter, tankar och idéer och skapa fasta rutiner som ger
trygghet. Pedagogerna medverkar till en god lekmiljö där rum, tid och
material ska få disponeras fritt av barnen. Barnen uppmuntras till att arbeta
utforskande utifrån sina egna intressen, förmågor och frågeställningar
genom teman som sträcker sig över en längre period. Vid barnintervjuer och
vardagliga samtal kommer barnets förslag och önskningar fram.

•

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar
inflytande
Barnet uppmuntras till eget inflytande och val i förskolan genom den
dagliga dialogen och vid barnintervjuer. Barnets egna önskemål, förslag och
initiativ till lekar, teman, inne- och uteaktiviteter tar vi tillvara och
uppmärksammar. Barnen uppmuntras till att vara med och planera sin
vardag och vi är lyhörda för att varje barn får sin röst hörd. Barnen får
utveckla sina förmågor och lär sig att kompromissa och respektera andras
åsikter. Barnen får lära sig att ta hänsyn och leva sig in i andra människors
situation och viljan att hjälpa andra. Barnen präglas av en grundsyn att varje
barn är kompetent med sina kunskaper och erfarenheter. Barnen har samtal
om allas lika värde i vardagen Värdegrundndsfrågor om känslor hur vi visar
det och vad är rättvisa,vem får bestämma ochatt får hjälp med att lösa
konflikter i vardagen.
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•

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett
lustfyllt lärande
Barnen delas in i mindre grupper beroende på ålder och mognad. Barnen är
väl förberedda inför de olika aktiviteterna. Varje barns känsla, trivsel
delaktighet och glädje i förskolan skapar vi genom en stimulerande miljö
för barnens lek, utveckling och lärande. Vid samlingen och andra
gemensamma aktiviteter får barnen en möjlighet att lära sig prata inför
andra och sätta ord på sina känslor och tankar. Barnen får sånger, sånglekar,
högläsning, rim och ramsor för att utveckla sitt språk. Barnen får
möjligheter att utforska,leka och lära sig. Barnen bestämmer olika
teman,projekt och aktiviteter både inne och ute. Barnen deltar i
musik,bild,drama och olika skapande aktiviteter. Arbetslaget ansvarar för
att arbetet i barngruppen genomförs och att barnen stimuleras och får
utvecklas efter sina egna förutsättningar. Barnens projekt och teman följs
upp tillsammans med pedagogerna genom samtal med barnen och i den
pedagogiska dokumentationen. I föräldrasamtalen följs varje enskilt barns
språk och kommunikativa förmåga och utveckling.

•

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
Vi ger till föräldrarna både muntlig och skriftlig information gällande
förskolans mål och innehåll. Vi har utvecklingssamtal under året med
föräldrarna. Vi lämnar information till föräldern vid lämning och hämtning.
Vi har föräldramöte där ekonomin,förskolans mål och barnens olika
aktiviteter delges till föräldrarna. Vi har föräldraråd där frågor tas upp från
föräldragruppen. Vi anordnar dropp-in fika och festligheter vid
terminsavslutningarna. Vi har vernissage med barnens alla aktiviteter,teman
och bilder som gjorts under terminerna.

•

Personalen är delaktig i förskolans ekonomi och vet vilka förutsättningar
som finns.
Personalen är delaktiga och medvetna om den ekonomiska processen
genom att få kontinuerlig information på våra möten. Enhetens inköp
planeras gemensamt då det gäller förbrukningsvaror, matvaror, inventarier
och övrigt som ingår i verksamheten. Schemat planeras fortsättningsvis
effektivt utifrån barnens behov av omsorg under sin vistelse på förskolan.

RÄTTELSE

Vi rättar till fel och misstag på en gång och ser till att de inte upprepas. Tycker
du att vi på något sätt brustit i våra åtaganden vill vi gärna att du hör av dig till
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oss. Vänd dig i första hand till närmast berörd personal. Känner du dig ändå
inte nöjd kontakta enhetschef Yvonne Wikström eller avdelningsansvarig
Birgitta Karlberg.
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

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

Vi rättar till fel och misstag på en gång och ser till att de inte upprepas. Tycker
du att vi på något sätt brustit i våra åtaganden vill vi gärna att du hör av dig till
oss. Vänd dig i första hand till närmast berörd personal. Känner du dig ändå
inte nöjd kontakta förskolechef Yvonne Wikström
Stockholm 2011-12-28

Yvonne Wikström
Förskolechef

D ENNA G AR ANT I GOD KÄNDE S AV NÄMNDE N/ F ÖR VALT NI NGE N
2012 -01-19

KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.1-512-2011
SID 1 (10)

EIRA FÖRSKOLA

2011-12-29

Handläggare: Lena Ådahl

Verksamhetsplan Eira förskola
Inledning
Förskolan Eira ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet till barn i åldrarna 1-5
år utifrån våra nationella styrdokument, Stockholm Stads förskoleplan och
Kungsholmens stadsdelsnämnd mål.
Vår grundsyn är ett livslångt lärande, där lärande, fostran och omsorg bildar en
helhet. Förskolan utgör en social och mångkulturell mötesplats där FN´s
barnkonvention genomsyrar vårt arbete. Barnens behov, förutsättningar, förmågor
och intressen ska vara i centrum och fångas upp i det dagliga arbetet med barnen.
Verksamheten ska präglas av glädje och klimatet ska upplevas som tryggt med god
stämning mellan alla samt att vi visar varandra ömsesidig respekt. Vår strävan är
att nyttja alla kompetenser så att de kommer alla barn till del.
Förskolan och hem ska samverka och vårdnadshavare ska med förtroende kunna
lämna sina barn i vår verksamhet, ett gott samarbete får positiv inverkan på våra
barn.
Under första kvartalet under 2012 kommer Kungsholmens förskoleområden
förändras och förskolan Eira kommer tillhöra ett större förskoleområde.
KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

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

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för
att lära och utvecklas
KF:s indikatorer

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende trygg och säker miljö

92 %

öka

År

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende utveckling och lärande

88 %

öka

År

Resultatet av enheternas självvärdering avseende
utveckling och lärande inom förskola

3,8

öka

År
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NÄMNDMÅL:

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

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i
förskoleklass (Samverkan)
Förväntat resultat
Barnen upplever lust och nyfikenhet till att börja förskoleklass till ett fortsatt
lärande.
Arbetssätt
Förskolan arbetar utifrån Kungsholmens stadsdelsförvaltnings plan för
övergång mellan förskola och skola. Plan ska inför skolval finnas synlig och
tillgänglig till vårdnadshavare på förskolan. Tillsammans med skolans och
förskolors pedagoger har vi ett samarbete och träffas regelbundet varje termin
för planering och genomförande av besök, överlämnande samtal mm. Barnen
förbereds av pedagogerna och möjligheter ska ges för barnen att uttrycka sina
tankar och känslor inför kommande skolstart. Avslutningsfest anordnas till
barnen i juni . Överlämnande samtal erbjuds till samtliga föräldrar och mall är
utarbetad. Vi ska även verka för att utveckla samarbetet på övriga skolor i
stadsdelen genom diskussioner och goda exempel.
Barn som börjar på annan skola som inte är närliggande ska besök genomföras
och samtal erbjudas så länge familjen inte flyttar utanför Stockholm.
Resursanvändning
Pedagogernas kompetens.
Förskolans tidigare tillhörighet till Eiraskolan där samarbetet fortsätter.
Aktivt samarbetet mellan förskola och skola genom pedagogerna och ledning.
Uppföljning
Gemensam utvärdering med förskolepersonal/förskoleklassens personal.
Utvecklingssamtal och avslutningssamtal
Intervjuer med barnen
Föräldraenkät
Utveckling
Utbyta kunskap och erfarenheter mellan förskola och förskoleklass genom
gemensamma möten, besök i våra olika verksamheter samt se över
gemensamma utbildningsinsatser.
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NÄMNDMÅL:

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

Årsmål

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde.
(Normer och värden)
Förväntat resultat
Barnen har förståelse för varandra och för sin omgivning i en öppen samt
tillåtande klimat.
Reviderad plan mot kränkande behandling med tydliga mål och ansvar.
Arbetssätt
Förskolans ska förmedla demokratiska värderingar och verksamheten ska vara
en social och mångfasetterad miljö. Pedagoger och förskolans miljö ska
stimulera till lek, utforskade och lärande där barn ges möjlighet att uttrycka och
bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter samt utveckla sin sociala
kompetens. Pedagogerna ska vara närvarande och medforskande i barnens
lärprocesser och ge barnen inflytande i planeringen av aktiviteter och lek samt
arbeta i mindre grupperingar. Genom observation och dokumentation av
barnens sociala interaktioner ska vi ingripa då vi upplever tendenser av
utanförskap. I vårt dagliga arbete ska förskolan arbeta utifrån gällande plan mor
kränkande behandling och diskriminering och se olikheter som tillgång
uppmärksamma andra kulturer som vi har inom vår verksamhet.
Resursanvändning
Pedagogernas kompetens och ett närvarande samt utforskande förhållningssätt.
Förskolans miljö som den "tredje pedagogen".
Plan mot kränkande behandling och diskriminering.
Uppföljning
Pedagogernas utvärderingar och självskattningarna.
Föräldrar och barnenkät som utförs årligen
Pedagogernas fokus på barnsäkerhet samt regelbundna ronder samt analys av
inkomna tillbud.
Kartläggning i enlighet med plan för kränkande behandling och diskriminering.
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Utveckling
Systematiskt kvalitetsarbete i arbetslagen
Fortsatt arbete med förskolans värdegrundsarbete och "teamanda"
Öka barnens och vårdnadshavarnas/föräldrarnas delaktighet i plan för
kränkande behandling och diskriminering samt värdegrund.
Pedagogisk dokumentation
NÄMNDMÅL:

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

Årsmål

Periodicitet

Andel barn som har god självkänsla och gott självförtroende

År

Andel barn som är delaktiga och utövar inflytande

År

ÅTAGANDE:

Barn har självkänsla och självförtroende och de är delaktiga och
utövar inflytande. (Barns inflytande)
Förväntat resultat
Att barnen förstår och upplever vad deras val har lett fram till och att
pedagogerna är lyhörda och tar barnen på allvar.
Arbetssätt
Förskolan ska förmedla demokratiska värderingar. Alla barn, oavsett ålder och
uttryckssätt, ska uppleva att de har möjlighet att påverka sin situation och val.
Det som barnen själva på olika sätt ger uttryck för, ligger till grund för
utformningen av miljön, planering och genomförande av den pedagogiska
verksamheten. Förskolans pedagoger ska vara observanta, lyhörda och
närvarande till barnen och ta hänsyn till olika intressen och kompetenser och
tankar. För att säkerställa att alla barn kommer till tals och blir sedda delad
barngrupperna in i olika gruppkonstellationer. Förskolans olika projekt eller
teman initieras av pedagogerna utifrån samtal, observationer och nyfikenhet på
hur barnen tänker och lär sig. Återkoppling av barnens val sker med hjälp av
samtal och dokumentation.
Resursanvändning
Förskolans pedagoger med hög kompetens och vilja till utveckling och
tillämpar ett närvarnade och utforskande arbetssätt.
Den pedagogiska miljön formas så att den är tillgänglig och synlig för barnen.
Barnen lär av varandra
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Uppföljning
Uppföljning/ utvärdering av mål och åtaganden sker i arbetslagen, arbetsmöten.
Självskattningar och självvärderingsunderlag.
Kungsholmens pedagogiska plattform PEP
Föräldrar enkät och utvecklingssamtal
Barnintervjuer och samtal
Pedagogisk dokumentation
Utveckling
Den pedagogiska dokumentation bör utvecklas och förskolans portfolio arbete
bör revideras utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund som kompass.
NÄMNDMÅL:

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

Årsmål

Periodicitet

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

År

Nämndens aktiviteter

Startdatum

Slutdatum

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

2010-01-01

2012-12-31

Implementera förskolans riktlinjer för flerspråkiga barn

2012-01-01

2012-12-31

Utveckla former för att följa upp och utvärdera
barngruppernas storlek och sammansättning

2012-01-01

2012-12-31

ÅTAGANDE:

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap genom
lek och ett lustfyllt lärande. (Utveckling och Lärande)
Förväntat resultat
Barnen har förmåga att samspela och kommunicera med alla på förskolan.
Barnen har förståelse för matematiskt och naturvetenskapligt tänkande.
Arbetssätt
Vi ska tillvarata barns egna lärprocesser i den språkliga och kommunikativa
utvecklingen genom samspel och använda leken som metod. Med språk som
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se
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verktyg kan barnen uppleva delaktighet, inflytande, lära sig av varandra och sig
själv i olika situationer.
Pedagogerna ska vara väl medvetna om sin betydelse som språkliga förebilder
och anpassa sitt språk/kommunikation utifrån barnens behov, förutsättningar
och förmågor. Vi tar tillvara barnens nyfikenhet och intresse för det skrivna
ordet och ger dem utmaningar. Genom tal, sagor, rim och ramsor, sånger ger vi
barn intryck som de kan införliva i sitt egna språk. Kommunikation innebär
inte det verbala språket, vi ger även olika uttryckssätt som bal
teckenkommunikation, rörelse, drama, skapande och dans.
Förskolan ska även utmana barnen på olika arbetssätt kring matematik
tänkande. och naturvetskap. Vi ska främja och utmana barnens 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 tillämpa matematiskt och
logiskt tänkande samt naturvetenskap. Barnen ska få möjlighet att utforska det
matematiska språket och grundläggande matematiska begrepp. Arbetet med
naturvetenskap och teknik är naturliga inslag i vår verksamhet.
Resursanvändning
Förskolans pedagoger har olika specialkunskaper inom olika områden som bla
ämneskunskaper i matematik och naturvetenskap, språk, skapande och musik.
Uppföljning
Sker genom arbetslagens dokumentationer, observationer, utvecklingssamtal,
intervjuer och utvärderingar.
Självskattnings och självvärderingsverktyg samt den pedagogiska plattformen
från Kungsholmen.
Föräldraenkäten.
Utveckling
Pedagogisk dokumentation och kvalitetsarbetet i arbetslagen.
Inre och yttre miljön på förskolan.
NÄMNDMÅL:

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
(barn och ungdom) (Förskola och hem)

Nämndens indikatorer
Andel föräldrar som upplever en god samverkan med
förskolan

Årsmål
90 %

Periodicitet
År

Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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ÅTAGANDE:

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller.
(Förskola och hem)
Förväntat resultat
Vårdnadshavare/föräldrar upplever att förskolan är välkomnade, trygg och
utvecklande för sina barn och att insikt finns kring förskolans uppdrag.
Arbetssätt
Vårdnadshavare/föräldrarna ska känna förtroende för att lämna sina barn på
förskolan och tilltro till vår pedagogiska verksamhet. Genom dialog skapar vi
relationer med ömsesidig respekt och förståelse genom
"föräldraaktiv"inskolning, föräldramöten, förskoleråd, utvecklingssamtal samt
den daglig information som ges både muntligen och skriftligen vid hämtning
och lämning. Pedagogerna i grupperna dokumenterar sitt arbete både genom
skrift och bilder både veckovis och månadsvis.
Inskolning av nya barn och familjer är en viktig introduktion till förskolan och
ger en unik möjlighet att skapa ett förtroendefullt samarbete mellan förskola
och hemmet.
Vårdnadshavare/föräldrar ska uppleva att klimatet på förskolan är välkomnade
så att möjlighet finns att bidra med sina frågor, erfarenheter och synpunkter. Vi
ser gärna att föräldrar deltar aktivt i barnets vardag på förskolan som att delta
en dag på förskolan eller projekt samt utflykter. Samtliga vårdnadshavare
erbjuds till minst ett utvecklingssamtal per termin.
Resursanvändning
Pedagogernas kompetens och förhållningssätt i den dagliga kontakten med
vårdnadshavare/föräldrarna
"Lära känna" samtal i samband med inskolningen och utvecklingssamtal.
Den pedagogiska dokumentationen
Förskolans föräldrar som deltar på föräldramöten och råd.
Uppföljning
Uppföljning sker genom den årliga föräldraenkäten
Arbetslagens egna utvärderingar.
Utvecklingssamtal/uppföljningssamtal en gång per termin.
Förskolerådsmöten minst två gånger per termin.
Sammanställning på synpunkter, råd och klagomål.
Utveckling
Utveckla de digitala verktygen som förskolan så vårdnadshavare/föräldrar även
visuellt kan ta del av verksamheten i det dagliga informationen och
föräldramöten.
Arbetslagen utgår från förskolans förväntans dokument som finns utarbetat på
förskolan sina presentationer på bl.a. föräldramöten.
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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Arbeta aktivt med delaktigheten med förskolan föräldrar i plan för kränkande
behandling och annan diskriminering.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och
utmanande arbeten
KF:s indikatorer
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)

Årsmål
4,5 %

KF:s årsmål
4,5 %

Periodicitet
År

Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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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
ÅTAGANDE:

Förskolan Eira bedriver förskoleverksamhet inom given budget.
Förväntat resultat
Budget är i balans.
Arbetssätt
I samband med verksamhetsplan läggs en budget i balans utifrån givna medel
och antal inskrivna barn. Utifrån tidigare års resultat kring utveckling och
förbättringar av verksamheten görs en planering i samråd med pedagogerna,
skyddsombud eller ekonomibiträden över vad som förskolans ska satsa på och
prioritera. Det kan gälla arbetsmiljöåtgärder, upprustning av
lokalerna/gårdarna, inköp av inventarier och kompetensutveckling mm.
På APT ska förskolans ekonomi gås igenom så medarbetarna upplever sig
delaktiga och medskapande i de beslut som fattas.
Resursanvändning
Samtliga medarbetares kompetens och att vi effektivt samarbetar över
grupperna vid frånvaro.
Samarbetet med Barn och Ungdoms ekonomi och stöd och resultatenhet.
Uppföljning
Uppföljning sker koninuerligt månadsvis och vid tertialrapporterna där vi
analyserar kostnader, intäkter och inskrivningsläget för att komma fram till
eventuella åtgärder. Vid årets slut sammanfattas budget i ett bokslut.
Utveckling
Det ekonomiska läget för 2012 är fortsatt ansträngt och budgetförutsättningarna
är för förskolan Eira är oviss utifrån den kommande nya
förskoleorganisationen.
Ledningen inom förskoleområdet kommer att vara mer restriktiv med
resurserna och öka samtliga medarbetares medvetenhet inför inköpen och
vikarier.

Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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Resursanvändning
Budget 2012
SAMMANFATTNING BUDGET 2012

Antal barn, snitt

Prestationsintäkt: 8 700 000 kr
Övriga intäkter:
570 000 kr
Summa intäkter

Små

45

Stora

47

Totalt

91

9 270 000 kr

Lön
8 300 000 kr
Övriga kostnader
1 200 000 kr
S:a kostnader
Beräknat resultat

9 500 000 kr

Det ekonomiska läget för 2012 är fortsatt ansträngt och budgetförutsättningarna
är för förskolan Eira är oviss utifrån den kommande nya förskoleorganisationen

Övriga frågor
Följande utvecklingsområden kommer prioriteras under 2012.
- Systematiskt kvalitetsarbete i arbetslagen.
- Fortsatt arbete med värdegrunden kring medarbetarskap och ledarskap.
- Barnens inflytande
- Den pedagogiska miljön inne och utomhus.
- Ledningsutveckling individuellt via rektorsprogrammet och för den kommande
ledningsgruppen för området.

Bilagor
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se
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Eira förskola
Ingress
Förskolan Eira erbjuder en god pedagogisk verksamhet och riktar sig till barn i
åldrarna 1-5 år, utifrån våra nationella styrdokument, Stockholm Stads
förskoleplan och Kungsholmens stadsdelsnämnd mål.
Vår grundsyn är ett livslångt lärande, där lärande, fostran och omsorg bildar
en helhet. Förskolan utgör en social och mångkulturell mötesplats där FN´s
barnkonvention genomsyrar vårt arbete. Vi ser barnet som en kompetent och
resursrik individ och stödjer det i dess utveckling genom att visa barnet
respekt, se dess förmågor och individanpassa verksamheten i gruppen. Vi
vuxna ska i alla situationer vara närvarande och goda förebilder för barnet
och strävar efter att nyttja alla kompetenser så de kommer alla barn till del.
Förskolans verksamheten är ett viktigt komplement till hemmet och ska
präglas av glädje. Klimatet ska upplevas som tryggt med god stämning mellan
alla samt att vi visar varandra ömsesidig respekt. Vi arbetar aktivt med
värdegrundsfrågor och barns inflytande och ansvar är viktiga inslag i vår
verksamhet.
Vi arbetar enligt arbetssättet "En förskola - Ett arbetslag" där samtliga
pedagoger har ansvar för helheten och att barn upplever sig trygga med
pedagogerna.
Vårdnadshavare ska med förtroende kunna lämna sina barn i vår verksamhet,
ett gott samarbete får positiv inverkan på våra barn.
ÅTAGANDE

•

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass
Förskolan arbetar utifrån Kungsholmens stadsdelsförvaltnings plan för
övergång mellan förskola och skola. Plan ska inför skolval finnas synlig och
tillgänglig till vårdnadshavare på förskolan. Tillsammans med skolans och
förskolors pedagoger har vi ett samarbete och träffas regelbundet varje
termin för planering och genomförande av besök, överlämnande samtal
mm. Barnen förbereds av pedagogerna och möjligheter ska ges för barnen
att uttrycka sina tankar och känslor inför kommande skolstart.
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Avslutningsfest anordnas till barnen i juni . Överlämnande samtal erbjuds
till samtliga föräldrar och mall är utarbetad. Vi ska även verka för att
utveckla samarbetet på övriga skolor i stadsdelen genom diskussioner och
goda exempel. Barn som börjar på annan skola som inte är närliggande ska
besök genomföras och samtal erbjudas så länge familjen inte flyttar utanför
Stockholm.
•

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde.
Förskolans ska förmedla demokratiska värderingar och verksamheten ska
vara en social och mångfasetterad miljö. Pedagoger och förskolans miljö
ska stimulera till lek, utforskade och lärande där barn ges möjlighet att
uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter samt utveckla
sin sociala kompetens. Pedagogerna ska vara närvarande och medforskande
i barnens lärprocesser och ge barnen inflytande i planeringen av aktiviteter
och lek samt arbeta i mindre grupperingar. Genom observation och
dokumentation av barnens sociala interaktioner ska vi ingripa då vi
upplever tendenser av utanförskap. I vårt dagliga arbete ska förskolan
arbeta utifrån gällande plan mor kränkande behandling och diskriminering
och se olikheter som tillgång uppmärksamma andra kulturer som vi har
inom vår verksamhet.

•

Barn har självkänsla och självförtroende och de är delaktiga och utövar
inflytande.
Förskolan ska förmedla demokratiska värderingar. Alla barn, oavsett ålder
och uttryckssätt, ska uppleva att de har möjlighet att påverka sin situation
och val. Det som barnen själva på olika sätt ger uttryck för, ligger till grund
för utformningen av miljön, planering och genomförande av den
pedagogiska verksamheten. Förskolans pedagoger ska vara observanta,
lyhörda och närvarande till barnen och ta hänsyn till olika intressen och
kompetenser och tankar. För att säkerställa att alla barn kommer till tals och
blir sedda delad barngrupperna in i olika gruppkonstellationer. Förskolans
olika projekt eller teman initieras av pedagogerna utifrån samtal,
observationer och nyfikenhet på hur barnen tänker och lär sig. Återkoppling
av barnens val sker med hjälp av samtal och dokumentation.

•

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap genom lek och
ett lustfyllt lärande.
Vi ska tillvarata barns egen lärprocesser i den språkliga och kommunikativa
utvecklingen genom samspel och använda leken som metod. Med språk
som verktyg kan barnen uppleva delaktighet, inflytande, lära sig av
varandra och sig själv i olika situationer. Pedagogerna ska vara väl
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medvetna om sin betydelse som språkliga förebilder och anpassa sitt
språk/kommunikation utifrån barnens behov, förutsättningar och förmågor.
Vi tar tillvara barnens nyfikenhet och intresse för det skrivna ordet och ger
dem utmaningar. Genom tal, sagor, rim och ramsor, sånger ger vi barn
intryck som de kan införliva i sitt egna språk. Kommunikation innebär inte
det verbala språket, vi ger även olika uttryckssätt som bal
teckenkommunikation, rörelse, drama,skapande och dans. Förskolan ska
även utmana barnen på olika arbetssätt kring matematik tänkande. och
naturvetskap. Vi ska främja och utmana barnens nyfikenhet 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 tillämpa matematiskt och logiskt
tänkande samt naturvetenskap. Barnen ska få möjlighet att utforska det
matematiska språket och grundläggande matematiska begrepp. Arbetet med
naturvetenskap och teknik är naturliga inslag i vår verksamhet.
•

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller.
Vårdnadshavare/föräldrarna ska känna förtroende för att lämna sina barn på
förskolan och tilltro till vår pedagogiska verksamhet. Genom dialog skapar
vi relationer med ömsesidig respekt och förståelse genom
"föräldraaktiv"inskolning, föräldramöten, förskoleråd, utvecklingssamtal
samt den daglig information som ges både muntligen och skriftligen vid
hämtning och lämning. Pedagogerna i grupperna dokumenterar sitt arbete
både genom skrift och bilder både veckovis och månadsvis. Inskolning av
nya barn och familjer är en viktig introduktion till förskolan och ger en unik
möjlighet att skapa ett förtroendefullt samarbete mellan förskola och
hemmet. Vårdnadshavare/föräldrar ska uppleva att klimatet på förskolan är
välkomnade så att möjlighet finns att bidra med sina frågor, erfarenheter
och synpunkter. Vi ser gärna att föräldrar deltar aktivt i barnets vardag på
förskolan som att delta en dag på förskolan eller projekt samt utflykter.
Samtliga vårdnadshavare erbjuds till minst ett utvecklingssamtal per termin.

RÄTTELSE

Vi rättar till fel och misstag på en gång och ser till att det inte upprepas. Tycker
ni att vi på något sätt brustit i våra åtaganden vill vi gärna att ni hör av er till
oss. Vänd dig i första hand till närmast pedagog. Känner du dig inte nöjd
kontakta:
Bitrände förskolechef Lena Ådahl 08-508 08 761/762
lena.adahl@stockholm.se
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

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

Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar så är du välkommen att
kontakta:
Biträdande förskolechef Lena Ådahl 08-508 08 761/762
eller förskolan 08-508 08 261.
Stockholm 2012-01-01

Lena Ådahl, biträdande förskolechef Kungsholmens stadsdelsnämnd
Förskolan Eira

Box 49039. 100 24 Stockholm

Kungsholmshamnplan 6

S:t Eriksgatan 47 A

112 24 Stockholm

Tfn 08-508 08 000

08-508 08 762/261
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