Innehållsförteckning

Förskolan del 2
 Förskoleenheten Marieberg och Lilla Essingen ............................ 1
 Förskoleenheten Mälarstråket .......................................................25
 Förskoleenheten Pilgårdarna ..........................................................43
 Förskoleenheten Språkriket ...........................................................57
 Västra Kungsholmens förskoleenhet ............................................79

KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.1-512-2011
SID 1 (16)

MARIEBERG OCH LILLA ESSINGEN

2012-01-03

Handläggare: Monica Bellman

Verksamhetsplan Marieberg och Lilla
Essingen
Inledning
Förskoleenhet Marieberg består av fyra förskolor: Taffelberget, Vita Villan,
Luxviken och Vängåvan. De är belägna i Marieberg och på Lilla och Stora
Essingen på Kungsholmen.
Kungsholmens förskoleområden kommer att omorganiseras i början av 2012
vilket kan innebära att Mariebergs förskoleområde förändras.
•

•
•

•

Förskolornas verksamhet vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år vars
vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande eller
föräldralediga med nyfött syskon.
Vår verksamhet främjar barnens utveckling och lärande under sina första
år i livet så att de känner en livslång lust att lära.
Verksamheten förmedlar och förankrar respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som vårt
samhälle vilar på.
Barnens personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och
ansvarskännande individer främjas genom ett medvetet arbete och
förhållningssätt på förskolorna i nära samarbete med hemmen.

Presentation av förskolorna:
Förskolan Taffelberget, Rålambsvägen 10A i Marieberg har ca 53 barn är
inskrivna på tre avdelningar. Avdelningarna Grytet och Lyan är
småbarnsavdelningar och Grottan är för större barn. Förskolan har egen kock som
lagar mat från grunden. Städningen sköts av städfirma på kvällstid. Förskolan har
egen gård och är inrymd i ett flerfamiljhus som drivs av en bostadsrättsförening
som tillhör HSB.
Förskolan Vita Villan, Primusgatan 103 på Lilla Essingen har ca 73 barn
inskrivna på två våningsplan. På den övre våningen, Vinden, går de minsta barnen
och på Vattnet på undervåningen går de äldre.Varje våning har sedan delat
barngruppen ytterligare efter barnens behov och ålder. Maten lagas helt på plats
och severas i bufféform. Här sköts städningen av städfirma på
morgonen.Förskolan har egen lekterass samt en mindre gård i marknivå.
Förskolan Luxviken, Primusgatan 57 på Lilla Essingen har ca 42barn inskrivna
fördelade på två avdelningar. Smultron/ Hallon och Jordgubbar. Förskolan har
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egen kock som lagar mat från grunden. Städningen sköts under kvällstid av samma
städfirma som övriga förskolor. Förskolan är belägen i ett SKBhus med egen stor
och kuperad gård.
Förskolan Vängåvan, Norrskogsvägen 17 på Stora Essingen och har ca 35 barn
inskrivna. Maten levereras hit från cateringfirma. Förskolan har en egen mindre
gård i anslutning till Vängåvans parklek.
Presentation av övergripande verksamhet:
Barnen i våra förskolor erbjuds en verksamhet som utgår från läroplanen för
förskolan, LpFö, Stockholms stads förskoleplan , FN:s barnkonvention,
verksamhetsplanen för Kungsholmens stadsdelnämnd, Kommunalfullmäktiges
mål och stadens vision om att skapa samhällsnytta.
Förskolorna har en gemensam värdegrund samt en plan mot diskriminering och
kränkande särbehandling för varje förskola.
Vår verksamhet är ett komplement till hemmet och vi lägger stor vikt vid att våra
föräldrar ska känna förtroende och trygghet då de lämnar sina barn hos oss. Vi vill
därför att alla ska känna sig välkomna och få ett positivt bemötande och en känsla
av delaktighet och ömsesidig respekt. Vi har både formella- och spontana möten
och samkväm tillsammans med föräldrarna.
Vi vill ge barnen en förskoletid som de kan minnas med stor glädje, allt roligt de
varit med om och alla vuxna som utmanat och stöttat dem på ett professionellt sätt.
Vi vill ge dem egna kunskaper och färdigheter så de kan utvecklas till starka,
självständiga, nyfikna och sociala individer med förmågor till samspel med andra.
Vi ser barnens egen lek som den viktigaste arenan för det. Vi vet också att barnen
är kompetenta personer med rätt till inflytande. Pedagogerna på förskolorna är
deras medforskare på upptäcksfärden mot kunskap.
Pedagogernas engagemang och lyhördhet med barnen medverkar till en positiv
och omväxlande verksamhet. Barnen visar vägen, vilka intressen och behov de
har, och pedagogerna följer upp och utvecklar med dem. Alla barn ska garanteras
att bli sedda och lyssnade till, därför blir reflektion över verksamheten , en god
dokumentation och uppföljningar olika sätt att säkerställa detta. Vi arbetar mycket
med att stimulera barnens språkliga och matematiska kunskaper genom att lyfta in
det i alla vardagliga situationer på ett naturligt men medvetet sätt.
Lek i skog och park ser vi som viktigt verksamhet för barnens utveckling och
trivsel. Enheten arbetar över lag för en sund livshållning och lägger stor vikt på
rörelse, utevistelse och en god kosthållning med en stor andel ekologiska
produkter.
Vi har påbörjat arbetet med resultatbaserad styrning som är en modell för
uppföljning och kvalitetsarbete.
Förskoleenhet Marieberg leds av förskolechef och biträdande förskolechef samt en
pedagogisk utvecklare.
Verksamhetsplan Enhet
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Pedagogerna är förskollärare, barnskötare, magister i genus, kulturvetare samt
dramapedagog. I köken arbetar utbildade kockar.
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

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

3,3

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
Barnen har fått utveckla egna förmågor för att tillgodogöra sig skolans miljö.
Barnen har lust och förväntan till att börja i förskoleklass och vet hur det ser ut
där.
Barnen och deras föräldrar är delaktiga i övergången till förskoleklass.
Arbetssätt
Vi arbetar utifrån stadsdelens samverkansplan förskola- skola. Främst
samarbetar vi med närliggande skolenheter dit de flesta barnen går från vårt
förskoleområde. Ledningspersoner och pedagoger möts i planeringsfortbildnings- och temamöten. Här diskuteras bl.a. intagningsförfarandet till
förskoleklassen och övergången under vårterminen.
Förskolans pedagoger arbetar aktivt med att stärka barnens tro på sig själva och
finns som stöd och vägledare.
Vi har en verksamhet där barnen får stort lekutrymme då det sociala samspelet
är av stor betydelse. Barnen får stöd att lyssna på varandra, vänta på sin tur och
vara en god kamrat.
Verksamhetsplan Enhet
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Verksamheten ger färdigheter och kunskaper som är grundade från förskolans
läroplan och barnens egna intressen.
Alla blivande skolbarn i närliggande skolområdet möts under vårens senare del
i ett teaterprojekt.
Vi gör flera skolbesök under senare delen av vårterminen där föräldrar inbjuds
att delta.
Vi bjuder in föräldrarna till överlämningssamtal med förskolans och
förskoleklassens pedagoger under senare delen av våren.
Vi uppvaktar särskilt de barn som ska gå till förskoleklass på vårens
gårdsfester, exempelvis med rosor och kompendium av bilder och arbete de
gjort under åren på förskolan.
Resursanvändning
Pedagogerna i både förskola och förskoleklass.
Berörda föräldrar.
Barnens material/ portfolie från förskolan
Läroplanen, LpFö
Stockholms stads Förskoleplan
Kungsholmens gemensamma plan för övergång förskola- skola
Plan mot diskriminering och kränkande särbehandling
Enhetens värdegrund
Uppföljning
Under hösttermien då barnen gått en tid i förskoleklassen.
Utvärdering med berörda familjer i en avslutningsenkät.
Utveckling
Gemensamma fortbildningsinsatser runt prioriterade områden.
Barnen har utrymme att prata om sina tankar runt skolstarten och känna till hur
övergången går till.
Barnen bjuds in till förskolan efter det att de börjat i förskoleklassen.
NÄMNDMÅL:

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

Årsmål

Periodicitet
År

Verksamhetsplan Enhet
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ÅTAGANDE:

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde.
(Normer och värden)
Förväntat resultat
Barnen har medkänsla och förståelse för varandra.
Barnen uttrycker sina egna åsikter och önskemål.
Barnen tar egna initiativ och agerar självständigt.
Arbetssätt
Vår verksamhet utgår från det enskilda barnet såväl som gruppen. Varje barn
möts av nyfikenhet och lyhördhet från oss vuxna så att vi lär känna barnet och
dess personlighet och behov.
Vi arbetar aktivt för att inkludera barn med särskilda rättigheter.
Vi arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor och ser olikhet som en tillgång.
Vi är engagerade och professionella vuxna som inger trygghet och är förebilder.
Planen mot utanförskap och kränkningar garanterar att förskolans miljö är fri
från fördomar och kränkningar. Förskolan är en social och kulturell mötesplats
där vi lär av varandra.
Vi ser oss själva som medforskande i barnens läroprocesser och utforskande. Vi
vägleder och utmanar. Barnen får pröva sig fram och lösa problem själva, öva
samspel och bli självständiga i sitt tänkande. De ska känna sig säkra och kunna
hålla sig fast vid sin egen åsikt eller önskan.
Barnen uppmuntras att ta för sig utan att det sker på någon annans bekostnad.
Vi visar att vi tror på dem.
Vi följer upp barnens eget lärande genom att arbeta i projekt, som utgår från
barnens intressen och frågeställningar. I projekten är fokus barnens egna
strategier och hur de löser problem och samarbetar.
Vår miljö är neutral och vi arbetar medvetet utifrån ett genusperspektiv. Barnen
får vara precis som de är utan krav utifrån sitt kön.
Vi medverkar till att rusta barnen för framtiden och erbjuder dem olika
uttryckssätt för att utvecklas. Det är organiserade lekar, rollekar,
dramaövningar, musik, rytmik, bokstäver, rim o ramsor, sago - faktaböcker,
sagoskapande, handdockor, mångkulturellt, bygg- o konstruktion, modellering
och annat skapande, matematik, vattenlek, miljöarbete, bilder, film och vistelse
i skog och mark.
Lekmaterialet är lättillgängligt, anpassat och spännande.
Resursanvändning
Pedagogernas kompetens att se, lyssna och agera.
Förskolans miljö som "den tredje pedagogen" där lek sker på lika villkor.
Plan mot diskriminering och kränkande särbehandling och enhetens
värdegrund.
Förskolans läroplan, Stockholms stads Förskoleplan och FN:s Barnkonvention.
Verksamhetsplan Enhet
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Uppföljning
Vi följer upp barnens lärandeprocess genom pedagogisk dokumentation,
barnintervjuer, observationer och i samtal med barnen.
Vi samtalar också med och lyssnar in föräldrarnas synpunkter i daglig kontakt,
utvecklingssamtal, förskoleråd, föräldramöten och brukarenkät.
Vi följer upp våra mål och åtaganden på våra arbetsplatsträffar,
planeringsdagar, avdelningsmöten och utvärderingsmöten.
Hur mycket och på vilket sätt tar barnet för sig av den pedagogiska miljön?
Vågar barnet uttrycka sig både verbalt och kroppsligt. I vilka situatoner? Leker
barnet i grupp?
Kan barnet skapa goda kamratrelationer? Vågar barnet pröva sig fram?
Utveckling
Levandegöra vår gemensamma värdegrund tillsammans med barn och föräldrar
och att de också medverkar i större utsträcknig i arbetet med planen mot
utanförskap och kränkningar. FN:s barnkonvention ska vävas in i alla möten
och dokument vi arbetar med på förskolan.
Vi dokumenterar i olika situationer för att se vilket ansiktsuttryck, kroppsspråk,
rädsla, glädje, nyfikenhet, säkerhet -osäkerhet hos barn/ vuxna. Vi utvecklar
annat uppföljningsmaterial inom området.
Den egna handlingsplanen varje medarbetare skrivit om värdegrunden plockas
upp i de individuella medarbetarsamtalen.
Börja arbetat med resultatbaserad styrning där åtagandet tas upp.
Följa upp och initiera information till föräldrar som visar oro vad gäller
samspel mellan barnen.
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. (Barns inflytande)
Förväntat resultat
Att barnen känner sig respekterade och lyssnade till.
Att barnen upplever och förstår att de får vara med och påverka den
pedagogiska verksamheten och miljön på förskolan.
Verksamhetsplan Enhet
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Arbetssätt
Förskolan förmedlar demokratiska värderingar där alla barn oavsett ålder får
uttrycka sina önskemål.
Barnen kommer med egna förslag och idéer till hur verksamheten planeras.
Pedagogerna lyssnar in och för resonemang enskilt, i smågrupper eller
storgrupp. Barnen har också enskilda samtal med en vuxen i barnintervjuer.
Barnen har stöd för frågor och funderingar i sin lek då pedagogerna är aktivt
närvarande i eller bredvid dem.
Barnen ser sitt eget lärande då det synliggörs genom dokumentation. Barnet ges
därmed möjlighet att reflekera och bli medvetet över sig själv, sina behov och
sina önskemål. Vi dokumenterar och videofilmar olika delar av verksamheten.
Barnen erbjuds en omväxlande lekmiljö där de själva kan välja aktivitet,
exempelvis med vattenlek- experiment, bygglek, pusslande, tecknande,
docklek, rörelselek, bokläsning eller med eget skapande i verkstad.
Materialet är lämpligt, lättillgängligt, överblickbart och välordnat.
Barnen påverkar vem de vill leka med, vem de vill hålla i handen under
promenaden, vilka maträtter de önskar sig, hur mycker de vill äta, vilka
utflyktsmål och parker de önskar besöka.
Barnen kommer också med egna önskemål om utformning av ute- och
innemiljö, olika leksaker eller lekredskap.
Vi vuxna visar tydligt att allas synpunkter är viktiga och är goda förebilder för
ett respektfullt och inlyssnande förhållningssätt.
Vi arbetar med värdegrunden som vi arbetat fram genom att koppla ihop
enhetens värdegrund med den dagliga verksamheten.
Resursanvändning
Pedagogernas kompetens och lyhördhet som medforskande och inspiratörer.
Unga och äldre medarbetare kompletterar varandra i sin erfarenhet.
Medarbetare som fortbildar sig till förskollärare parallellt med arbetet kommer
att tillföra verksamheten kunskap om ny forskning och nya teorier.
Alla tänkbara utrymmen inne och ute på förskolan för barns lek.
Uppföljning
På arbetsplatsträffar, planeringsdagar, arbetslagsmöten och utvärderingsmöten.
I barnintervjuer, pedagogisk dokumentation, portfolio, projektarbeten,
observationer, utveckingssamtal i föräldraenkäter och medarbetarsamtal.
Utveckling
Vi utvecklar arbetet med pedagogisk dokumentation så att barnen själva kan
följa hur deras önskemål och tankar tas tillvara.
Mera tid för den pedagogiska diskussionen och arbete runt läroplansmålen på
gemensamma möten.
Vi använder planen mot diskriminering och kränkande särbehandling och vår
värdegrund som ett levande material i vårt arbete.
Verksamhetsplan Enhet
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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
Att barnen utvecklar sina kreativa förmågor.
Att barnen utvecklar ett rikt och nyanserat språk.
Att barnen har förståelse för ett matematiskt och naturvetenskapligt tänkande.
Att barnen kan och förstår att samspela med alla på förskolan.
Arbetssätt
Barnen utmanas i logiskt tänkande genom att få utmaningar, öppna frågor och
tid att tänka.
Barnen övar sig i att använda språket som ett verktyg i sitt skapande och
förståelse för omvärlden.
Barnen har möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt som med det talade
språket samt kropps-, bild- och känslospråket.
Vi förstår att barnen har en vilja att bli förstådda. Barnen ges mycket tid för lek
för att få öva på samspel och kommunikation med varandra.
Barnen använder olika slags material för experimenterande, bygglek och
matematiska lekar. Barnen räknar och sorterar, jämför och klassificerar , mäter,
väger, jämför, lägger till och drar ifrån. Barnen ges möjlighet att tänka själva
och komma fram till egna lösningar.
Verksamhetsplan Enhet
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Barnen har tillgång till mattelåda med olika matematiska övningar för olika
matematiska begrepp.
Vi tar alla tillfällen i akt för att främja de språkliga och matematiska
kunskaperna genom att prata och föra dialog med barnen.
Språket får utrymme i samlingar, dans, drama, bild, bokläsning, sagopåsar,
handdockor, rimkort, flanosagor, berättande, rim och ramsor, fingerdockor eller
i skapande aktiviteter. Barnen får också återberätta runt en bok vi läst eller
lyssnat till.
Vi samtalar mycket med barnen vid rutinsituationer som vid av- och
påklädning, blöjbyten, måltider, leksituationer, dukning, samlingar och
utflykter. I alla delar ingår språk och matematik.
Vi är medvetna om att vi är barnens förebilder och talar ett vårdat språk och
benämner saker vid dess rätta namn.
Vi delar barngrupperna så att ett mindre antal barn har aktiviteter med en
vuxen.
Vi skriver ner ord och sätter upp bilder för att förtydliga platser och material på
förskolan.
Pedagogerna läser av barnens behov och deras olika uttrycksformer för att
möta upp där barnen befinner sig utvecklingsmässigt.
Resursanvändning
Barnen, som inspirerar och hjälper varandra och pedagoger som med sin
kompetens är utmanare och inspiratörerer. Även pedagoger som har kunskap av
teckenkommunikation lär ut till kollegor och höjer kompetensen i hela
personalgruppen. Anställd dramapedagog som utvecklar olika sätt att
kommunicera på.
Pedagogernas kompetens att medvetet arbeta med den pedagogiska miljön och
utvecklingsfrågor.
Handledning av talpedagog i stadsdelen.
Uppföljning
Reflektion och analys på avdelningsmöten varje vecka,på arbetsplatsträffar
varje månad, planeringsdagar fyra gånger per år och vid utvärderingstillfälle
varje halvår.
Pedagogernas självskattning av det pedagogiska arbetet två gånger per år.
Uppföljning av brukarenkäten varje år, i utvecklingssamtalen med föräldrarna,
på förskoleråd, på föräldramöten och i den dagliga kontakten med dem.
För att få syn på barnens språkliga och matematiska utveckling samtalar vi
mycket med barnen, gör barnintervjuer, dokumenterar och observerar
leksituationer och följer upp över tid. Vi går igenom barnens mappar med dem
och med deras föräldrar.
Vi observerar och dokumenterar, med film och bilder, specifika situationer i
verksamheten för att se hur barnen kommunicerar, gör sig förstådda och vilka
strategier de lägger upp för att nå sina mål. Exempelvis i en
påklädningssituation:
Verksamhetsplan Enhet
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Vilken hjälp behöver barnet? Hur hanterar barnet kläderna i tur o ordning? Hur
många strumpor och tröjor behövs?
I leksituationen krävs turtagning och socialt samspel. Vilken roll intar barnet?
Kan barnet vänta, lyssna in och samverka? Kan barnet ta för sig genom att
kommunicera på ett eller annat sätt? På vilket sätt kommunicerar barnet?
I matsituationen: Hur många är vi som ska äta? Vilken plats ska inte dukas när
ett särskilt barn är frånvarande?
Utveckling
Utveckla arbetet utifrån den reviderade läroplanen för förskolan. Vi startar upp
nätverk kring matematik, språk och naturvetenskap. På varje förskola finns en
språkansvarig pedagog som ingår i ett nätverk på Kungsholmen.
Utvecklingsarbete utgår från boken "Flerspråkighet i förskolan" som getts ut
av Myndigheten för Skolutveckling.
Vi utvecklar projektarbeten och den pedagogiska dokumentationen för att
synliggöra barnets läroprocess.
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
78 %

Periodicitet
År

ÅTAGANDE:

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

Förskoleenheten har en budget i balans.
Förväntat resultat
Att ekonomin på enheten ska vara i balans.
Att enheten ska ha utrymme för fortbildning, handledning och tillräckligt stor
ledningsgrupp och administration för goda resultat.
Arbetssätt
Ledningen stämmer av budgetläget varje månad, ibland med stadsdelens
ekonom.
Genomgång av budget på arbetsplatsträffar och på samverkansmöte.
En medarbetare på varje förskola har ansvar för förskottskassa och varje
avdelning har ansvar för en summa pengar för inköp av lekmaterial till sin
avdelning.
En medarbetare är också ansvarig för inköp av gemensamt
förbrukningsmaterial på varje förskola.
Resursanvändning
Budget för enhet och varje förskola.
Uppföljning i tertialrapporter.
Kostnadsmedvetna medarbetare.
Uppföljning
Förskottskassor attesteras av förskolechef. Skriftlig avstämning i slutet av varje
termin av kassorna från varje avdelning.
Uppföljning på arbetsplatsträffar och samverkansmöten.
Utveckling
Avläsning av inskrivna barn kommer att ske varje månad och innebär stor
nogrannhet av eventuella förändringar i barnantal på respektive förskola.
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Resursanvändning
Förskolemrådet kommer att behöva ha en noggrann och restiktiv
budgethållning. Enheten kommer att stå för en större del av kostnaderna för
resurspersoner omkring barn med särskilda rättigheter under årets senare del.
Vi kommer att vara restriktiva och följa upp budget varje månad.
Enheten har fonderade medel som kan bli en extrabuffert. Vi kommer att
använda en hel del kunskap som finns inom enheten men också köpa in
fortbildning för att kunna utveckla verksamheten.
Samarbete under sommarsemestern att utökas för att effektivisera vår
personalplanering.
Förskoleenhetens personalgrupp:
1 förskolechef
1 bitr. förskolechef
1 pedagogisk utvecklare
13 förskollärare
27 barnskötare ( inkl. 2 resurser)
3 kockar
Budget 2012
SAMMANFATTNING BUDGET 2012

Prestationsintäkter
Övriga intäkter

19 589
607

Antal barn, snitt
Små
Stora
Totalt

Summa intäkter

20 196

Lön

17560

Övriga kostnader
S:a kostnader
Beräknat resultat

114
89
203

2636
20 196
0

Ev kommentar
Verksamhetsplan Enhet
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Övriga frågor
Verksamhetsutveckling
Förskoleområdet är i ett stort utvecklingläge då hög kompetens finns och där
utbyte mellan förskolorna nu är väl utvecklat. Våra gemensamma pedagogiska
forum har bidragit till ett stimulerande utbyte mellan förskolorna som kommer att
utvecklas ytterligare under 2012 med nätverk inom flera områden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Höja pedagogtätheten i området och tillgodose behovet av ansvariga
förskollärare på varje avdelning.
Fortsatt implementering av den nya reviderade läroplanen.
Fortsatt implementering av PEP, den gememsamma plattformen för
Kungsholmens förskolor.
Arbeta utifrån resultatbaserad styrning.
Fortsätta med områdets pedagogiska forum där erfarenhetsutbyte sker runt
läroplanens prioriterade områden.
Förankring av områdets värdegrund.
Organisera för mera tid för planering, uppföljning och reflektioner.
Utveckla den pedagogiska miljön i samarbete med områdets pedagogiska
utvecklare.
Utveckla arbetet runt det pedagogiska året.
Utveckla arbetsplanerna och utvärderingsmaterial kopplat till
verksamhetens mål.
Utveckla underlag för utvecklingssamtal med föräldrar.
Utveckla den pedagogiska dokumentationen runt barnens lärandeprocesser.
Ha nätverk i enheten runt läroplanens prioriterade områden.
Utveckla samverkansformer med föräldrar och fördjupa diskussionen runt
vår läroplan.

Personal- och kompetensutveckling
•
•
•
•
•
•
•
•

Medarbetare som vidareutbildar sig till förskollärare på Lärarhögskolan
parallellt med arbetet.
Fortbildning och handledning runt barn med särskilda rättigheter.
Fortbildning genom Stockholms rehabiliteringsenheter Ballongen och
Stadshagen
Göra studiebesök på andra förskolor som utvecklat sin pedagogiska miljö
och arbetssätt på ett föredömligt sätt.
Utveckling av utvecklingssamtal med föräldrarna.
Kontinuerlig handledning och reflektion av områdets egen pedagogiska
utvecklare.
Föreläsning av Greger Rössnes från Reggioinstitutet.
Fortbildningsdagar för avdelningsansvariga pedagoger, pedagogisk
utvecklare och ledning med fokus på "kvalitet, dokumentation, uppföljning
och utvärdering"
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•
•
•

Föreläsning om matematik i förskolan
Fortbildning i itkunskap för samtliga, PIM.
Utbyte av kunskap med andra förskolor som har erfarenhet av Ipad i
förskolan.

Sjukfrånvaro
Vi kommer att fortsätta arbetet för att sänka sjukfrånvaron. Biträdande
förskolerektor kontaktar alla medarbetare på tredje dagens frånvaro. Vid längre
frånvaro eller vid upprepade tillfällen skrivs en rehabiliteringsplan. Vi samarbetar
med stadsdelens rehabiliteringsansvarige, företagshälsovård, berörda läkare på
vårdcentraler och med försäkringskassan. Vi daterar upp våra hygienregler som
skrivits utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Vi genomför en hygienrond varje år och
kopplar in vårt städbolag för extra städning under perioder av infektioner.
Friskvårdscoacherna på respektive förskola informerar sina kollegor om olika
aktiviteter som finns i staden. Samkväm i enheten innehåller oftast någon form av
friskvård och flera medarbetare springer lopp tillsammans.
Barnen drabbas av en hel del infektioner som förskolans pedagoger har svårt att
skydda sig mot.
Samverkan
Vi samverkar med skolenheterna i närområdet, Klastorp- och Essingeskolan och
med Kull-och Kristinebergsskolan. Vi samverkar även med vårdcentralen på Lilla
Essingen, BUP,habiliteringsenheterna Ballongen och Stadshagen, landstingets
habilitering Norrtull och Södermalm och med stadsdelens socialtjänst och
resursteam. I vissa fall sker också samarbete med polis, preventionsenheten och
med nätverket som arbetar mot misshandel av kvinnor.Samverkan finns även med
högskolans lärarutbildning och Jobbsökartorg.

Bilagor
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Marieberg och Lilla Essingen
Ingress
Förskoleenhet Marieberg består av fyra förskolor: Taffelberget, Vita Villan,
Luxviken och Vängåvan. De är belägna i Marieberg och på Lilla och Stora
Essingen på Kungsholmen.
Kungsholmens förskoleområden kommer att omorganiseras i början av 2012
vilket kan innebära att Mariebergs förskoleområde förändras.
•

•
•

•

Förskolornas verksamhet vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år vars
vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande eller
föräldralediga med nyfött syskon.
Vår verksamhet främjar barnens utveckling och lärande under sina
första år i livet så att de känner en livslång lust att lära.
Verksamheten förmedlar och förankrar respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som vårt
samhälle vilar på.
Barnens personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och
ansvarskännande individer främjas genom ett medvetet arbete och
förhållningssätt på förskolorna i nära samarbete med hemmen.

Presentation av förskolorna:
Förskolan Taffelberget, Rålambsvägen 10A i Marieberg har ca 53 barn är
inskrivna på tre avdelningar. Två är småbarnsavdelningar, Grytet och Lyan,
och den tredje, Grottan, är för de större barnen. Förskolan har egen kock som
lagar mat från grunden. Städningen sköts av städfirma på kvällstid. Förskolan
har egen gård och är inrymd i ett flerfamiljhus som drivs av en
bostadsrättsförening som tillhör HSB.
Förskolan Vita Villan, Primusgatan 103 på Lilla Essingen har ca 73 barn
inskrivna på två våningsplan. På den övre våningen, Vinden, går de minsta
barnen och på Vattnet på undervåningen går de äldre.Varje våning har sedan
delat barngruppen ytterligare efter barnens behov och ålder. Maten lagas helt
på plats och severas i bufféform. Här sköts städningen av städfirma på
morgonen.Förskolan har egen lekterass samt en mindre gård i marknivå.
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Förskolan Luxviken, Primusgatan 57 på Lilla Essingen har ca 42barn
inskrivna fördelade på två grupper. Smultron/ Hallon och Jordgubbar.
Förskolan har egen kock som lagar mat från grunden. Städningen sköts under
kvällstid av samma städfirma som övriga förskolor. Förskolan är belägen i ett
SKBhus med egen stor och kuperad gård.
Förskolan Vängåvan, Norrskogsvägen 17 på Stora Essingen och här går ca
35barn, Maten levereras hit då från cateringfirma. Förskolan har en egen
mindre gård i anslutning till Vängåvans parklek.
Presentation av övergripande verksamhet:
Barnen i våra förskolor erbjuds en verksamhet som utgår från läroplanen för
förskolan, LpFö, Stockholms stads förskoleplan , FN:s barnkonvention,
verksamhetsplanen för Kungsholmens stadsdelnämnd, Kommunalfullmäktiges
mål och stadens vision om att skapa samhällsnytta.
Förskolorna har en gemensam värdegrund samt en plan mot diskriminering
och kränkande särbehandling för varje förskola.
Vår verksamhet är ett komplement till hemmet och vi lägger stor vikt vid att
våra föräldrar ska känna förtroende och trygghet då de lämnar sina barn hos
oss. Vi vill därför att alla ska känna sig välkomna och få ett positivt
bemötande och en känsla av delaktighet och ömsesidig respekt. Vi har både
formella- och spontana möten och samkväm tillsammans med föräldrarna.
Vi vill ge barnen en förskoletid som de kan minnas med stor glädje, allt roligt
de varit med om och alla vuxna som utmanat och stöttat dem på ett
professionellt sätt. Vi vill ge dem egna kunskaper och färdigheter så de kan
utvecklas till starka, självständiga, nyfikna och sociala individer med förmågor
till samspel med andra. Vi ser barnens egen lek som den viktigaste arenan för
det. Vi vet också att barnen är kompetenta personer med rätt till inflytande.
Pedagogerna på förskolorna är deras medforskare på upptäcksfärden mot
kunskap.
Pedagogernas engagemang och lyhördhet med barnen medverkar till en
positiv och omväxlande verksamhet. Barnen visar vägen, vilka intressen och
behov de har, och pedagogerna följer upp och utvecklar med dem. Alla barn
ska garanteras att bli sedda och lyssnade till, därför blir reflektion över
verksamheten , en god dokumentation och uppföljningar olika sätt att
säkerställa detta. Vi arbetar mycket med att stimulera barnens språkliga och
matematiska kunskaper genom att lyfta in det i alla vardagliga situationer på
ett naturligt men medvetet sätt.
Lek i skog och park ser vi som viktigt verksamhet för barnens utveckling och
trivsel. Enheten arbetar över lag för en sund livshållning och lägger stor vikt på
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rörelse, utevistelse och en god kosthållning med en stor andel ekologiska
produkter.
Vi har påbörjat arbetet med resultatbaserad styrning som är en modell för
uppföljning och kvalitetsarbete.
Förskoleenhet Marieberg leds av förskolechef och biträdande förskolechef
samt en pedagogisk utvecklare.
Pedagogerna är förskollärare, barnskötare, magister i genus, kulturvetare samt
dramapedagog. I köken arbetar utbildade kockar.
ÅTAGANDE

•

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

•

Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde.
Vår verksamhet utgår från det enskilda barnet såväl som gruppen. Varje
barn möts av nyfikenhet och lyhördhet från oss vuxna så att vi lär känna
barnet och dess personlighet och behov. Vi arbetar aktivt för att inkludera
barn med särskilda rättigheter. Vi arbetar kontinuerligt med
värdegrundsfrågor och ser olikhet som en tillgång. Vi är engagerade och
professionella vuxna som inger trygghet och är förebilder. Planen mot
utanförskap och kränkningar garanterar att förskolans miljö är fri från
fördomar och kränkningar. Förskolan är en social och kulturell mötesplats
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där vi lär av varandra. Vi ser oss själva som medforskande i barnens
läroprocesser och utforskande. Vi vägleder och utmanar. Barnen får pröva
sig fram och lösa problem själva, öva samspel och bli självständiga i sitt
tänkande. De ska känna sig säkra och kunna hålla sig fast vid sin egen åsikt
eller önskan. Barnen uppmuntras att ta för sig utan att det sker på någon
annans bekostnad. Vi visar att vi tror på dem. Vi följer upp barnens eget
lärande genom att arbeta i projekt, som utgår från barnens intressen och
frågeställningar. I projekten är fokus barnens egna strategier och hur de
löser problem och samarbetar. Vår miljö är neutral och vi arbetar medvetet
utifrån ett genusperspektiv. Barnen får vara precis som de är utan krav
utifrån sitt kön. Vi medverkar till att rusta barnen för framtiden och erbjuder
dem olika uttryckssätt för att utvecklas. Det är organiserade lekar, rollekar,
dramaövningar, musik, rytmik, bokstäver, rim o ramsor, sago - faktaböcker,
sagoskapande, handdockor, mångkulturellt, bygg- o konstruktion,
modellering och annat skapande, matematik, vattenlek, miljöarbete, bilder,
film och vistelse i skog och mark. Lekmaterialet är lättillgängligt, anpassat
och spännande.
•

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

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

•

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

Vi rättar till fel och misstag på en gång och ser till att de inte upprepas.
Tycker du att vi på något sätt brustit i våra åtaganden vill vi gärna att du hör av
dig till oss.Vänd dig i första hand till personal på ditt barns avdelning. Känner
du dig inte nöjd kontakta förkolechef Monica Bellman tfn 08- 508 08 127 eller
bitr.förskolechef Rosie Hamlin tfn 08- 508 08 120.
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

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

Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar så är du välkommen att
kontakta förskolechef Monica Bellman
08- 508 08 127
E- post: monica.bellman@stockholm.se
Stockholm den 20 december 2011
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Monica Bellman
Förskolechef
D ENNA G AR ANT I GOD KÄNDE S AV NÄMNDE N/ F ÖR VALT NI NGE N
2012 -01-19

KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND
MÄLARSTRÅKET

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.1-512-2011
SID 1 (11)
2011-12-28

Handläggare: Anne Scharfstein

Verksamhetsplan Mälarstråket
Inledning
I förskoleområdet Mälarstråket ingår förskolorna:
Purpurn, Rålambsvägen 52 i Fredhäll
Spårvagnen, Rålambsvägen 51 i Fredhäll
Galaxen, Essingestråket 24 på Stora Essingen
Skogsmarken, Skogsmarksvägen 14 på Stora Essingen
Verksamheten riktar sig till barn mellan 1-6 år och deras föräldrar.
Vi arbetar utifrån riktlinjerna i FN.s barnkonvention, reviderad lpfö98,
förskoleplan för Stockholms stad, Kungsholmens kvalitetsgarantier, vår
likabehandlingsplan, vår värdegrund och avdelningarnas egna verksamhetsplaner.
Vi lägger stor tonvikt på bemötandet där alla skall känna sig välkomna och sedda
varje dag.
På våra förskolor arbetar vi med att ge barnen en allsidig verksamhet med ett
lustfyllt lärande som utgår från deras behov, intressen, förmågor och styrkor. Vi
vill att barnen ska trivas och få utlopp för sitt rörelsebehov, sin kreativitet, leklust,
fantasi och upptäckarglädje. Detta i samspel med närvarande och engagerade
pedagoger. Barn och föräldrar ska ha inflytande och känna delaktighet i
verksamheten.
Vi arbetar målmedvetet med att stärka barnens språk och matematikutveckling på
ett lustfyllt sätt. Detta går som en röd tråd i allt vi gör. Vi har ett genomtänkt
arbetssätt med olika arbetsmetoder kring genusfrågor. Likabehandling,
jämställdhet och arbetet med olikheter är viktiga hörnstenar i vår verksamhet.
Vår värdegrund med visioner om verksamheten och medarbetarskapet skall hela
tiden diskuteras och hållas levande. Ord som lyhördhet, flexibilitet, engagemang,
bemötande, lärorik miljö, struktur och samarbete präglar vårt arbete och vårt
förhållningssätt.
Under 2012 kommer vi fortsätt arbetet med att implementera den reviderade
läroplanen. Utifrån det styrdokumentet kommer vi fortsätta vårt arbete med att
stärka barnens språk, vi kommer utveckla vårt matematikarbete och vi kommer
fortsätta våra temaarbeten.
Vi kommer fortsätta arbetet med att följa upp vårt arbete utifrån den pedagogiska
plattformen.
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Som ledningsgrupp fungerar förskolechef och biträdande förskolechef med hjälp
av administrativ assistent. Strategin är att förskolorna skall vara så självständiga
som möjligt, men ledning skall vara synlig och i ständig kontakt med
verksamheten.
Utöver förskollärare och barnskötare har vi en bildpedagog i enheten som arbetar i
arbetslagen i deras temaarbeten samt följer upp med reflektioner .
Samarbetet med föräldrar är viktigt och utöver den dagliga kontakten har vi olika
former av möten och samkväm som vi bjuder in till. Det är föräldramöten,
förskoleråd med föräldrarepresentanter och förskolerektor, soppmiddagar, cafèer,
fixardagar och terminsavslutningar som kan vara i form av uppträdanden,
gårdsfester, pic-nic eller vernissager. Alla föräldrar är varmt välkomna att närvara
på förskolan och ta del av verksamheten och innehållet.
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

91 %

öka

År

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende utveckling och lärande

93 %

öka

År

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

3,8

öka

År

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
Att barnen känner nyfikenhet och lust inför skolstarten.
Att barnen har fått kunskaper som gynnar deras skolstart och framtida
skolgång.
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Arbetssätt
Vi gör skolbesök på vårterminen
Vi har överlämningssamtal med personal från förskoleklass och föräldrar
Vi har särskilt riktad gruppverksamhet med de barn som skall börja
förskoleklass där det sociala samspelet, språk, matematik och skapande stärks
och arbetas med på ett lustfyllt sätt
Vi har nätverksträffar med pedagoger som arbetar i förskoleklass
De blivande skolbarnen och förskoleklassbarn möts och har körsång
tillsammans i Rålambshovsparken
Vi arbetar utifrån Kungsholmens miniplan för övergången
Resursanvändning
Ett bra samarbete med skolans personal som innebär att vi ibland har
utbildningar tillsammans som ytterligare kan underlätta övergången.
Kungsholmens miniplan.
Uppföljning
Pedagogerna reflekterar och följer upp arbetet med gruppverksamheten.
Pedagogerna gör intervjuer med barnen om hur de känner inför skolstarten.
De arbetslag som har blivande skolbarn följer upp åtagandet.
Utveckling
Fortsätta vårt välfungerande samarbete med skolan.
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 möts med respekt och utvecklar sina empatiska förmågor
(Normer och värden)
Förväntat resultat
Att barnen har förståelse för varandras behov och olikheter.
Att barnen vågar ta för sig i lek och aktiviteter.
Att barnen vågar visa vad de vill och känner.
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Arbetssätt
Pedagogerna ser till barnens styrkor och bemöter dem utifrån deras behov och
förutsättningar.
Alla får berätta sin version och bli lyssnade på om det uppstår missförstånd
eller oklarheter.
Pedagoger och barn skapar tillsammans ett klimat kring hur de vill att
samvaron i gruppen ska se ut. Gruppen reflekterar tillsammans över hur det går
och ser ut.
Gruppstärkande aktiviteter och lekar är metoder för att ytterligare stärka
gemenskapen och barnens självkänsla.
Flera avdelningar arbetar med känsloteman där de pratar, leker och bearbetar
olika känslor. Bildpedagogen är med i detta tema och följer upp med praktiskt
arbete.
Vi ser till att flickor och pojkar ges samma förutsättningar i verksamheten.
Vår värdegrund och likabehandlingsplan är grunden för arbetet med åtagandet.
Resursanvändning
Genusgruppen i enheten som träffas regelbundet och diskuterar hur det ser ut i
enheten samt tar fram nya uppdrag för arbetslagen.
Reflektionsgrupperna i enheten med nyutbildade pedagoger och pedagoger
med lång erfarenhet.
Bildpedagogens arbete i barngrupperna.
Värdegrunden och likabehandlingsplanen.
Uppföljning
På pedagogmöten, planeringsdagar och apt. diskuteras hur läget är i
barngrupperna och om någon behöver ytterligare stöd eller uppmuntran.
Genus är en punkt på varje apt. då vi reflekterar över hur det går med
arbetslagens uppdrag i barngrupperna. Genusgruppen följer upp processen efter
genomfört uppdrag.
På pedagmöten följs målområden upp med resultat och hur arbetet skall
utvecklas vidare. Utifrpn dessa görs utvärderingar vid terminsslut.
På planeringsdagar och apt. diskuteras värdegrunden och hur vi följer de
visioner och värden vi gemensamt kommit fram till.
Pedagogerna följer upp arbetet med barnen genom intervjuer och observationer.
På utvecklingssamtal tar vi del av föräldrarnas synpunkter och vi bearbetar svar
från dem utifrån enkäter.
Alla arbetslag följer upp åtagandet.
Utveckling
Hålla värdegrunden levande.
Se över och revidera vår likabehandlingsplan.
Arbeta vidare med våra måluppfyllelsedokument.
Börja arbetet med resultatbaserad styrning.
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 är delaktiga och har inflytande (Barns inflytande)
Förväntat resultat
Att barnen upplever att de får vara med och påverka verksamheten och miljön.
Att barnen upplever att de blir lyssnade på.
Att barnen tar egna initiativ.
Arbetssätt
Barnens intressen, förmågor och tankar är grunden för temaarbeten och olika
aktiviteter. Alla barn blir lyssnade på och de respekteras för det de väljer.
Aktiva val och valstunden är arbetssätt där barnen väljer aktiviteter och
innehåll. Målet är att de skall bli stärkta i att välja utifrån sina egna intressen.
Barnen är delaktiga i utformningen av miljön och pedagogerna är lyhörda för
att miljön gynnar både flickor och pojkars behov och intressen. Enhetens
genusgrupp kommer fortsätta arbetet med att ta fram uppdrag för arbetslagen
som ser till att ge barnen samma förutsättningar och inflytande i verksamheten.
Vi har olika mötesforum där barnen kommer med förslag eller har åsikter om
verksamheten. Ganska ofta förekommer röstning på dessa forum genom
handuppräckning.
Pedagogerna intervjuar barnen för att ytterligare få reda på vad de tycker och
tänker.
Resursanvändning
Pedagoger från varje förskola träffas regelbundet i reflektionsgrupper där de
diskuterar och reflekterar över pedagogiska frågor, ger varandra råd och stöd,
tar lärdom av varandra vad gäller miljön som den tredje pedagogen etc.
Nyutbildade pedagoger möter pedagoger med mycket erfarenhet vilket ger en
bra grund i arbetet med barnen.
Bildpedagogens arbete.
Genusgruppens arbete för att säkerställa allas inflytande och delaktighet.
Uppföljning
På pedagogmöten och planeringsdagar reflekteras och diskuteras hur arbetet
går och hur barnen kan bli ännu mer delaktiga.
Verksamhetsplan Enhet
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På pedagogmöten följer pedagogerna upp sitt målområde på ett förarbetat
formulär och utifrån dessa görs en utvärdering i slutet på varje termin.
Med barnen görs barnintervjuer kring deras tankar och synpunkter för att kunna
få syn på hur de upplever att de är delaktiga och har inflytande i det de gör.
Alla arbetslag följer upp åtagandet.
Med barnen är röstning genom handuppräckning en metod som tillämpas.
På utvecklingssamtal tar vi del av föräldrarnas synpunkter och genom svar på
föräldraenkät följer vi upp och bearbetar dem.
Genusgruppen följer upp arbetslagens uppdrag med barnen genom att föra
statistik och ta del av barnens bilder från ett uppdrag.
Utveckling
Göra fler intervjuer med barnen för att få syn på deras upplevelser av
inflytande.
Arbeta vidare med våra måluppfyllelsedokument och fokusera mindre på
arbetssätt och mer på vad arbetet ger för resultat.
Påbörja arbetet med resultatbaserad styrning.
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 kommunikativa och matematiska förmågor
genom lek och på ett lustfyllt sätt (Utveckling och Lärande)
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Förväntat resultat
Att barnen har ett rikt och varierat språk.
Att barnen har förståelse för matematiska begrepp.
Att barnen är nyfikna på natur och teknik.
Arbetssätt
Under all verksamhet tänker pedagogerna på hur de är som språkliga förebilder.
De utmanar barnen genom att ställa frågor, ge dem mycket taltid och
talutrymme, lyssna aktivt på dem då de beskriver, berättar och förklarar och
använda många synonymer. Vi läser böcker som är språkutvecklande och vi
sjunger, berättar sagor, dramatiserar och har rim och ramsor där barnen är
delaktiga.
Barnens matematiska förmågor stärks och utvecklas vidare genom att
pedagogerna är medvetna om att ge barnen utmaningar. Vi har räknehörnor där
material finns som barnen kan använda i lek eller för experiment. De kan mäta,
jämföra, sortera, uppskatta antal, dra slutsatser etc. Pedagogerna tänker på att
använda motsatsord, olika begrepp och prepositioner i den dagliga kontakten
som sker i teman, aktiviteter, rutiner, lek, matstunder och i lek inne och ute.
Vi uppmuntrar andra modersmål genom sånger och litteratur.
Flera avdelningar i enheten arbetar med matematik i skogen utifrån boken:
matematik ute och som flera pedagoger utbildats i.
Under 2011 kommer enheten arbeta med ett gemensamt tema där matematik,
natur och teknik kommer ingå och där språket kommer utmanas genom samtal,
frågeställningar, undersökningar och experiment.
Resursanvändning
Ett flertal pedagoger har gått olika matematikkurser och är en stor tillgång i
verksamheten. De delger sitt kunnande i reflektionsgrupper och på
planeringsdagar, pedagogmöten och apt.
Vi har barnskötare som går en dag i veckan och utbildas till förskollärare och
som fylls på med massor av ny kunskap som förmedlas på våra möten.
Vår bildpedagog i enheten.
Uppföljning
På planeringsdagar och pedagogmöten följs det pedagogiska arbetet upp i
arbetslagen och på hela förskolan genom reflektioner om hur arbetet går och
hur det kan utvecklas vidare.
Alla avdelningar följer upp sina mål och arbetssätt på ett förarbetat formulär.
Detta görs på varje pedagogmöte. Här är en av uppföljningsfrågorna: vad för
resultat har ni uppnått? i slutet på varje termin görs en utvärdering utifrån dessa
uppföljningar.
Alla arbetslag följer upp åtagandet.
Alla arbetslag gör en självskattning på en skala 1-6 som ledningen följer upp
med dem.
Verksamhetsplan Enhet
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Med barnen följs arbetet upp i intervjuer. Frågorna är ställda utifrån
målområdena i läroplanen.
Pedagoger och barn dokumenterar och reflekterar tillsammans över olika
genomförda arbeten.
Med föräldrarna följs arbetet upp genom föräldraenkät.
Utveckling
Utveckla vårt arbete med matematik genom att möta de nya målen i den
reviderade läroplanen samt få in natur och teknik i detta arbete.
Den pedagogiska dokumentationen måste bli ännu tydligare på att se barnens
läroprocesser.
Arbeta vidare med våra måluppfyllelsedokument så att vi kan se vad vårt arbete
ger för resultat.
Påbörja arbetet med resultatbaserad styrning.
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:

Föräldrar och förskola har god kommunikation och samverkar för
barnets bästa (Förskola och hem)
Förväntat resultat
Att föräldrar känner att de blir lyssnade på och blir respektfullt bemötta.
Att föräldrar är nöjda med hur de kan ta del av verksamhetens innehåll och
barnens trivsel och utveckling.
Arbetssätt
Vi har olika former för inskolningar som anpassas efter varje familjs behov.
I den dagliga kontakten är vi lyhörda och tillmötesgående för föräldrarnas
åsikter och synpunkter.
Vi har utvecklingssamtal där vi pratar om barnets trivsel och utveckling.
Önskas ytterligare samtal så är vi alltid tillmötesgående för det.
Vi dokumenterar verksamheten på olika sätt där föräldrar kontinuerligt kan ta
del av verksamhetens innehåll.
Vi bjuder in till olika samkväm som gårdsfester och vernissager vid terminsslut
då barn och pedagoger berättar om sitt arbete och vi har cafèer och
soppmiddagar då vi berättar om vad som sker i verksamheten just då.
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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Vi har föräldramöten då vi berättar om hur vi arbetar med mål och arbetssätt
utifrån våra styrdokument.
Uppföljning
Genom svar på föräldraenkät följer vi upp svaren och bearbetar dem.
På utvecklingssamtal och uppföljningssamtal efter inskolning tar vi del av
föräldrars synpunkter.
Alla arbetslag följer upp åtagandet.
Utveckling
Ta del av föräldrarnas svar på förskoleenkät och se vad vi behöver utveckla
mera.
Hålla diskussioner levande om bemötandet.
Arbeta utifrån våra styrdokument som läroplan, förskoleplan för Stockholm
och avdelningarnas verksamhetsplaner.
Utveckla den pedagogiska dokumentationen för att ytterligare se barnens
läroprocesser.
Fler avdelningar ska pröva föräldraaktiv inskolning där föräldrarna är med hela
dagen redan från början.
Vi ska arbeta efter enhetens framtagna dokument för utvecklingssamtal.
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
3,5 %

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
Intäkter: 18.200.000
Övriga intäkter: 600.000
Lönekostnader: 17.200.000
Övriga kostnader: 2.200.000

Det budgeterade underskottet täcks av fondmedel.

Övriga frågor
VERKSAMHETSUTVECKLING:
Under 2012 kommer vi fortsätta arbetet med att implementera den reviderade
läroplanen och den pedagogiska plattformen.
För att säkerställa att vi arbetar utifrån våra styrdokument så har vi temaarbeten
där matematik, naturvetenskap och teknik ingår med språket som verktyg. Dessa
arbeten följs kontinuerligt upp på reflektionsveckor och pedagogmöten och utifrån
dessa uppföljningar görs utvärderingar.
På alla avdelningar har vi utsett ansvarspedagoger för för att bättre följa upp och
säkerställa upp de arbeten som sker i barngrupperna.
Diskussioner kring innehållet i den pedagogiska plattformen ska hela tiden pågå
och vi ska se till att den förankras i arbetslagen.
Vårt välfungerande samarbetet med närliggande skolor kommer fortsätta i den
form vi har idag.
Vår gemensamma värdegrund ska ytterligare förankras och vi ska se till att alla
pedagoger är väl förtrogna med den.
Enhetens genusgrupp fortsätter arbetet med att ta fram nya uppdrag för arbetslagen
att arbeta med under terminernas gång och som sedan följs upp med reflektioner
kring vad de kommit fram till och fått syn på i grupperna.
Vår yttre och inre pedagogiska miljö ska utvecklas ytterligare genom reflektioner
och diskussioner som ska utgå från ett barnperspektiv.
Det pedagogiska årets struktur ska bli tydligare.
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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Enhetens referensgrupp med ledning och pedagoger från varje förskola kommer
träffas regelbundet och arbeta med pedagogiska frågor.
Ändra övriga frågor
PERSONAL OCH KOMPETENSUTVECKLING:
Inom enheten fortsätter våra reflektionsgrupper där läroplanen och pedagogiska
frågor analyseras och reflekteras.
Pedagoger kommer erbjudas att gå föreläsning utifrån boken: "leka och lära
matematik ute".
Vi uppmuntrar och erbjuder pedagoger att vidareutbilda sig till förskollärare.
Enhetens bildpedagog arbetar med uppföljning, reflektion och fortbildning för
områdets pedagoger.
Pedagoger har handledning vid behov av resurspedagog. Då talpedagogen
kommer ut i barngrupp så är pedagogerna med och tar del av arbetet för att sedan
kunna arbeta vidare med de kunskaperna.
De pedagoger som inte har gått förstahjälpenkurs kommer erbjudas att gå sådan.
Ändra övriga frågor
SAMVERKAN:
Vi samverkar med skolorna Kull - Klastorp och Essingeskolan kring övergången
till skolan.
Vi har samarbete med hörselhabiliteringen och OIT-teamet på Karolinska,
sjukgymnast på habiliteringen på Stadshagen och BUP.
Arbetslagen får handledning vid behov av stadsdelens resurspedagog och. Vi
anlitar också stadsdelens talpedagog.
SJUKFRÅNVARO:
Vi kommer fortsätta sträva efter att bibehålla vår låga sjukfrånvaro i hela
förskoleområdet.
Vi satsar på tidiga rehabiliteringsutredningar och -samtal, i nära och konstruktivt
samarbete med personalhälsovården. Det finns bland enhetens personal utsedda
friskvårdscoacher som sprider information om olika aktiviteter och stimulerar
kollegor att komma igång med olika typer av träning. Vi fortsätter att prioritera
trivsel i arbetslag och flexibilitet i arbetstiderna, genom uppföljningar i
utvecklingssamtal, lyhördhet vid nyanställningar, noggranna schemaläggningar,
anpassade deltidskonstruktioner mm. Enheten planerar arbetstider, personalmöten,
utbildning och ledigheter så att det utfaller så rättvist som möjligt och utifrån varje
persons situation och önskemål.

Bilagor
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
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Mälarstråket
Ingress
Ingress
Förskoleområdet ansvarar för barnomsorg vid fyra förskolor på Kungsholmen.
Purpurn på Rålambsvägen 52 i Fredhäll, ca. 25 barn i åldrarna 2 1/2 - 6år
Spårvagnen på Rålambsvägen 51 i Fredhäll, 51 barn i åldrarna 1- 6 år
Galaxen på Essingestråket 24 på Stora Essingen, 36 barn i åldrarna 1- 6 år
Skogsmarken på Skogsmarksvägen 14 på Stora Essingen, 82 barn i åldrarna
1- 6 år.
Ledningen består av förskolechef och biträdande förskolechef. Vi har även en
administrativ assistent.
Förskolorna arbetar utifrån reviderad lpfö98, Stockholms stads förskoleplan,
våra åtaganden, avdelningarnas verksamhetsplaner, likabehandlingsplan, vår
värdegrund och riktlinjerna i FN:s barnkonvention.
I förskoleområdet Mälarstråket vill vi att barnen skall trivas, ha roligt, få vara
med och påverka, utveckla sina förmågor på ett lustfyllt sätt, få utlopp för sin
leklust, kreativitet, fantasi och upptäckarglädje tillsammans med närvarande
och engagerade pedagoger.
Vi erbjuder en miljö och pedagogik som stimulerar det enskilda barnets
utveckling och lärande samt det sociala samspelet i gruppen och en struktur
som garanterar samverkan med föräldrar och förskoleklass.
Vi arbetar målmedvetet med barnens språkutveckling och med att stärka och
utveckla barnens matematiska förutsättningar och förmågor.
Vi har en bildpedagog anställd i området som arbetar med barnens
kommunikativa förmågor genom olika uttrycksformer.
Vi har ett genomtänkt arbetssätt kring genusfrågor där vi ser till att ge samma
möjligheter och förutsättningar med lika stort inflytande för flickor och pojkar i
verksamheten.
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ÅTAGANDE

• Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass
Vi gör skolbesök på vårterminen Vi har överlämningssamtal med personal från
förskoleklass och föräldrar Vi har särskilt riktad gruppverksamhet med de barn
som skall börja förskoleklass där det sociala samspelet, språk, matematik och
skapande stärks och arbetas med på ett lustfyllt sätt Vi har nätverksträffar med
pedagoger som arbetar i förskoleklass. Vi arbetar utifrån Kungsholmens
miniplan för övergången
• Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde
Pedagogerna ser till barnens styrkor och bemöter dem utifrån deras behov och
förutsättningar. Alla får berätta sin version och bli lyssnade på om det uppstår
missförstånd eller oklarheter. Pedagoger och barn skapar tillsammans ett klimat
kring hur de vill att samvaron i gruppen ska se ut. Gruppen reflekterar
tillsammans över hur det går och ser ut. Gruppstärkande aktiviteter och lekar är
metoder för att ytterligare stärka gemenskapen och barnens självkänsla. Flera
avdelningar arbetar med känsloteman där de pratar, leker och bearbetar olika
känslor. Bildpedagogen är med i detta tema och följer upp med praktiskt arbete.
Vi ser till att flickor och pojkar ges samma förutsättningar i verksamheten. Vår
värdegrund och likabehandlingsplan är grunden för arbetet med åtagandet.
•

Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar
inflytande
Barnens intressen, förmågor och tankar är grunden för temaarbeten och olika
aktiviteter. Alla barn blir lyssnade på och de respekteras för det de väljer.
Aktiva val och valstunden är arbetssätt där barnen väljer aktiviteter och
innehåll. Målet är att de skall bli stärkta i att välja utifrån sina egna intressen.
Barnen är delaktiga i utformningen av miljön och pedagogerna är lyhörda för
att miljön gynnar både flickor och pojkars behov och intressen. Enhetens
genusgrupp kommer fortsätta arbetet med att ta fram uppdrag för arbetslagen
som ser till att ge barnen samma förutsättningar och inflytande i verksamheten.
Vi har olika mötesforum där barnen kommer med förslag eller har åsikter om
verksamheten. Ganska ofta förekommer röstning på dessa forum genom
handuppräckning. Pedagogerna intervjuar barnen för att ytterligare få reda på
vad de tycker och tänker.
•

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett
lustfyllt lärande
Under all verksamhet tänker pedagogerna på hur de är som språkliga förebilder.
De utmanar barnen genom att ställa frågor, ge dem mycket taltid och
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talutrymme, lyssna aktivt på dem då de beskriver, berättar och förklarar och
använda många synonymer. Vi läser böcker som är språkutvecklande och vi
sjunger, berättar sagor, dramatiserar och har rim och ramsor där barnen är
delaktiga. Barnens matematiska förmågor stärks och utvecklas vidare genom att
pedagogerna är medvetna om att ge barnen utmaningar. Vi har räknehörnor där
material finns som barnen kan använda i lek eller för experiment. De kan mäta,
jämföra, sortera, uppskatta antal, dra slutsatser etc. Pedagogerna tänker på att
använda motsatsord, olika begrepp och prepositioner i den dagliga kontakten
som sker i teman, aktiviteter, rutiner, lek, matstunder och i lek inne och ute. Vi
uppmuntrar andra modersmål genom sånger och litteratur. Flera avdelningar i
enheten arbetar med matematik i skogen utifrån boken: matematik ute och som
flera pedagoger utbildats i. Under 2012 kommer förskoleområdet fortsätta
arbetet med ett gemensamt tema där matematik, natur och teknik kommer ingå
och där språket kommer utmanas genom samtal, frågeställningar,
undersökningar och experiment.
• Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
Vi har föräldraaktiva inskolningar som anpassas efter varje familjs behov. I den
dagliga kontakten är vi lyhörda och tillmötesgående för föräldrarnas åsikter och
synpunkter. Vi har utvecklingssamtal där vi pratar om barnets trivsel och
utveckling. Önskas ytterligare samtal så är vi alltid tillmötesgående för det. Vi
dokumenterar verksamheten på olika sätt där föräldrar kontinuerligt kan ta del
av verksamhetens innehåll. Vi bjuder in till olika samkväm som gårdsfester och
vernissager vid terminsslut då barn och pedagoger berättar om sitt arbete och vi
har cafèer och soppmiddagar då vi berättar om vad som sker i verksamheten
just då. Vi har föräldramöten då vi berättar om hur vi arbetar med mål och
arbetssätt utifrån våra styrdokument.
•

Barnen är väl förberedda inför övergången till förskoleklass
Vi gör skolbesök på vårterminen Vi har överlämningssamtal med personal
från förskoleklass och föräldrar Vi har särskilt riktad gruppverksamhet med
de barn som skall börja förskoleklass där det sociala samspelet, språk,
matematik och skapande stärks och arbetas med på ett lustfyllt sätt Vi har
nätverksträffar med pedagoger som arbetar i förskoleklass De blivande
skolbarnen och förskoleklassbarn möts och har körsång tillsammans i
Rålambshovsparken Vi arbetar utifrån Kungsholmens miniplan för
övergången
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•

Barnen möts med respekt och utvecklar sina empatiska förmågor
Pedagogerna ser till barnens styrkor och bemöter dem utifrån deras behov
och förutsättningar. Alla får berätta sin version och bli lyssnade på om det
uppstår missförstånd eller oklarheter. Pedagoger och barn skapar
tillsammans ett klimat kring hur de vill att samvaron i gruppen ska se ut.
Gruppen reflekterar tillsammans över hur det går och ser ut.
Gruppstärkande aktiviteter och lekar är metoder för att ytterligare stärka
gemenskapen och barnens självkänsla. Flera avdelningar arbetar med
känsloteman där de pratar, leker och bearbetar olika känslor. Bildpedagogen
är med i detta tema och följer upp med praktiskt arbete. Vi ser till att flickor
och pojkar ges samma förutsättningar i verksamheten. Vår värdegrund och
likabehandlingsplan är grunden för arbetet med åtagandet.

•

Barnen är delaktiga och har inflytande
Barnens intressen, förmågor och tankar är grunden för temaarbeten och
olika aktiviteter. Alla barn blir lyssnade på och de respekteras för det de
väljer. Aktiva val och valstunden är arbetssätt där barnen väljer aktiviteter
och innehåll. Målet är att de skall bli stärkta i att välja utifrån sina egna
intressen. Barnen är delaktiga i utformningen av miljön och pedagogerna är
lyhörda för att miljön gynnar både flickor och pojkars behov och intressen.
Enhetens genusgrupp kommer fortsätta arbetet med att ta fram uppdrag för
arbetslagen som ser till att ge barnen samma förutsättningar och inflytande i
verksamheten. Vi har olika mötesforum där barnen kommer med förslag
eller har åsikter om verksamheten. Ganska ofta förekommer röstning på
dessa forum genom handuppräckning. Pedagogerna intervjuar barnen för att
ytterligare få reda på vad de tycker och tänker.

•

Barnen utvecklar sina kommunikativa och matematiska förmågor genom
lek och på ett lustfyllt sätt
Under all verksamhet tänker pedagogerna på hur de är som språkliga
förebilder. De utmanar barnen genom att ställa frågor, ge dem mycket taltid
och talutrymme, lyssna aktivt på dem då de beskriver, berättar och förklarar
och använda många synonymer. Vi läser böcker som är språkutvecklande
och vi sjunger, berättar sagor, dramatiserar och har rim och ramsor där
barnen är delaktiga. Barnens matematiska förmågor stärks och utvecklas
vidare genom att pedagogerna är medvetna om att ge barnen utmaningar. Vi
har räknehörnor där material finns som barnen kan använda i lek eller för
experiment. De kan mäta, jämföra, sortera, uppskatta antal, dra slutsatser
etc. Pedagogerna tänker på att använda motsatsord, olika begrepp och
prepositioner i den dagliga kontakten som sker i teman, aktiviteter, rutiner,
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lek, matstunder och i lek inne och ute. Vi uppmuntrar andra modersmål
genom sånger och litteratur. Flera avdelningar i enheten arbetar med
matematik i skogen utifrån boken: matematik ute och som flera pedagoger
utbildats i. Under 2011 kommer enheten arbeta med ett gemensamt tema
där matematik, natur och teknik kommer ingå och där språket kommer
utmanas genom samtal, frågeställningar, undersökningar och experiment.
•

Föräldrar och förskola har god kommunikation och samverkar för barnets
bästa
Vi har olika former för inskolningar som anpassas efter varje familjs behov.
I den dagliga kontakten är vi lyhörda och tillmötesgående för föräldrarnas
åsikter och synpunkter. Vi har utvecklingssamtal där vi pratar om barnets
trivsel och utveckling. Önskas ytterligare samtal så är vi alltid
tillmötesgående för det. Vi dokumenterar verksamheten på olika sätt där
föräldrar kontinuerligt kan ta del av verksamhetens innehåll. Vi bjuder in
till olika samkväm som gårdsfester och vernissager vid terminsslut då barn
och pedagoger berättar om sitt arbete och vi har cafèer och soppmiddagar
då vi berättar om vad som sker i verksamheten just då. Vi har föräldramöten
då vi berättar om hur vi arbetar med mål och arbetssätt utifrån våra
styrdokument.

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 Anne Scharfstein
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
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.
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VILL DU VETA MER?

Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar är Du välkommen att
kontakta förskolechef Anne Scharfstein
Stockholm 2011-12-21

Anne Scharfstein
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
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SPRÅKRIKET

2011-12-28

Handläggare: Marie Stighammar Borg

Verksamhetsplan Språkriket
Inledning
Förskolans är en plats för gemenskap, lärande, möten och vänskap. En plats där
olikheter samspelar och värden skapas.
Förskolans målgrupp är alla våra ca.245 barn med placering på någon av våra
förskolor.
Vår mångfald i val av förskola är:
•
•
•
•

Traditionell förskoleverksamhet på en- eller fleravdelningsförskolor.
Naturförskolor.
Förskola för barn med hörselnedsättning eller dövhet.
Förskola för barn med autism.

Aktuell data inför 2012
Lilla Björnen

Ängsknarren

Love

Nallen

Pilfinken

Väderleken

Havet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

88 barn
7 Förskollärare
9 Barnskötare
35 barn
2 Förskollärare
4 Barnskötare
34 barn
2 Förskollärare
4 Barnskötare
16-19 barn
1 Förskollärare
2 Barnskötare
15-19 barn
1 Förskollärare
2 Barnskötare
15-19 barn
1 Förskollärare
3 Barnskötare
27 barn
4 Förskollärare
4 Barnskötare

5 avdelningar

1-5 år

2 avdelningar

1-5 år

Naturförskola
1-5 år
Naturförskola
1-5 år
En del av förskolan är förskola
för barn med
hörselnedsättning och dövhet
1-5 år

www.stockholm.se

SID 2 (18)

Pärlan

6 barn
2 Specialpedagog
1 förskollärare
3 Barnskötare
1 fritidspedagog
Alla vuxna arbetar inte heltid.

Förskola för barn med autism
1-5 år

Den reviderade läroplanen för förskolan ställer tydliga krav på en granskning av
arbetsorganisationen. Syfte är att se om förskolans uppdrag och förutsättningar är
relevanta för att nå enhetens mål.
Ledningsgruppen består av förskolechef och biträdande förskolechef och
pedagogiska ledare från varje arbetslag.
Förskolorna har 13 yrkeskategorier fördelat på ca 70 medarbetare.
Basbemanningen på förskolorna är förskollärare och barnskötare. Övriga
kompetenser är pedagogisk handledare, resurspedagog, specialpedagog,
danspedagog, teckenspråkspedagog, kock, ekonomibiträde, lokalvårdare.
Tillsammans har vi en bred kompetens som kan samverka på oändligt många sätt
för att möta barnens intressen och behov.
Förskolans uppdrag mot framtidens medborgare är tydligt beskrivet i den
reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö) och i Vision 2030.
Förankringsarbete av vårt uppdrag sker inom tre områden: mångfald, delaktighet
och systematiskt kvalitetsarbete. Reflektionen sker ur tre olika perspektiv barn,
vårdnadshavare och medarbetare.
Vår mångfald berikar och utvecklar verksamheten.
Våra verktyg för att systematiskt kvalitetssäkra vårt uppdrag är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hela enheten arbetar efter Språkrikets pedagogiska år.
Varje förskolas/ avdelnings lokala arbetsplan som grundar sig på
Språkrikets verksamhetsmål.
Språkrikets arbetsmaterial, med fokus att skapa en samsyn i enheten kring
våra pedagogiska verktyg.
Förskolornas resultat på Självskattningen.
Medarbetarsamtalen mellan förskolechef och medarbetare.
Medarbetarenkäten.
Brukarenkäten.
Kungsholmens arbetsmaterial till pedagogisk plattform (PEP).
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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
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende trygg och säker miljö

Årsmål
75 %

KF:s årsmål
öka

Periodicitet
År

Kommentar:

2008 Brukarenkät kring säkerhet. 75.25% siffran gäller för 4 förskolor där svarsfrekvensen blev
statistiskt mätbar.
2009 genomfördes ingen Brukarenkät i staden. Språkriket genomförde en egen.
2010 Brukarenkät: I förskolan är miljön trygg och säker: 79% Två förskolor av sex förskolor saknas
i Brukarenkäten 2011.Brukarenkät : 65%
mål 2012 öka till 75%

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende utveckling och lärande

80 %

öka

År

3,2

öka

År

Kommentar:
Utveckling och lärande
2010 80%.
2011 71%
mål 2012 80%
Personalens bedömning av "Förskolans förmåga
att stödja barns lärande och utveckling"
Kommentar:
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)
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Förväntat resultat
- Barnen är trygga och självständiga, med tillit på sin egen förmåga.
- Barnen har med sig förmågor och verktyg för det livslånga lärandet.
Arbetssätt
- Vi arbetar utifrån enhetens pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet.
- Vi har en gemensam 5-årsverksamhet i enheten. Ett komplement som
förbereder barnen inför gruppkonstalationer i olika lärande sammanhang.
- Vi går tillsammans med barnen på skolbesök under senare delen av
vårterminen.
- Barnens portfolio följer med i övergång till förskoleklass. Den ger en bild av
barnet på förskolan.
- Vi erbjuder samtal mellan förskola och skola.
- Språkriket har utvärderingsfrågor som vi lämnar till vårdnadshavarna i
samband med övergången till skolan.
Resursanvändning
- I enlighet med Läroplanen för förskola, Lpfö98, reviderad 2010, har
förskollärarna ansvar för att det pedagogiska arbetet följer målen i läroplanen.
Arbetslaget ska följa normer och värden som anges i förskolan läroplan och
bidra till att förskolans uppdrag genomförs.
- I enheten finns en pedagogiskledningsgrupp , med en förskollärare från varje
förskola. Ledaren arbetar med att skapa samsyn i enheten, leda och
vidareutveckla arbetslaget.
- I enheten finns en danspedagog som träffar enhetens barn i syfte att visa på
olika uttrycksformer.
- Vi har en intern fortbildningsvecka i syfte att ta vara på enhetens olika
kompetenser.
- Vi har en inspirationsdag, i syfte att utveckla vårt pedagogiska arbete vidare.
Uppföljning
- Pedagogisk dokumentationen är ett fortlöpande pedagogiskt verktyg och ger
ett tydligt underlag för hur vi ska arbeta vidare.
- Individuell och fortlöpande reflektion bidrar till att synliggöra ett
förhållningssätt som stärker och utvecklar arbetet med barnen.
- Arbetslagsreflektionen återkopplar den pedagogiska dokumentationen, i syfte
att alla i arbetslaget är delaktiga och påverkar den pedagogiska utvecklingen.
- Verksamhetens mål (lokala arbetsplanen) lyfts i syfte för uppföljning,
utvärdering och utveckling, inför nästa månad. Vad har fungerat bra, i relation
till verksamhetens mål, i syfte att fortsätta arbeta med det. Identifiera vad som
har fungerat mindre bra, i relation till verksamhetens mål, i syfte att utveckla
det.
-Pedagogiska ledningsgruppen, vars syfte är att fokusera på att skapa en
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samsyn i enheten kring olika pedagogiska verktyg samt att leda lärande i
arbetslaget. Arbetet sker utifrån verksamhetens mål.
- En gång i månaden har vi arbetsplatsträff, APT då den pedagogiska
verksamhetens lyfts.
- Genom att arbeta med enhetens Likabehandlingsplan lyfts varje enskilt barn.
- Verktygen; självskattningen, medarbetarenkäten, Kungsholmens
arbetsmaterial PEP och brukarenkäten ger oss en helhetsbild av våra
utvecklingsområden.
- Medarbetarsamtalen mellan medarbetare och förskolechef lyfter den
enskilda medarbetarens arbete för att nå verksamhetens mål.
- Arbetsdialogen (arbetslag, förskolechef, bitr. förskolechef, pedagogisk
handledare ), följer upp arbetet med den lokala arbetsplanen (målen för
verksamheten).
- Tre planeringsdagar per år i syfte att arbetslagen ska fördjupa sig i det
pedagogiska arbetet.
-Språkrikets interna nätverk med syfte att sprida och öka kompetensen bland
medarbetarna, samt att skapa en samsyn i enheten kring våra pedagogiska
verktyg och enhetens profil språk och kommunikation.
Utveckling
Vi behöver under 2012 sätta oss in i Kungsholmens miniplan för övergången
till skolan. Förskola och förskoleklass behöver lära mer om varandras
verksamheter. Vi ska fortsätta att öka kvalitén på samverkan mellan oss.
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

Kommentar:
ÅTAGANDE:

Barnen är trygga och förstår och praktiserar alla människors lika
rätt och värde. (Normer och värden)
Förväntat resultat
- Barnen reflekterar och försöker förstå sina känslor och upplevelser.
- Barnen lyssnar på varandra.
- Barnens olikheter är en tillgång.
- Barnen visar omsorg om sig själv, om andra och om sin närmiljö.
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Arbetssätt
- Vi arbetar utifrån enhetens pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet för alla.
- Verksamheten utgår från det enskilda barnet såväl som gruppen.
- Barn lär i interaktion med varandra. Därför stödjer våra miljöer möten mellan
barnen.
- Samtal och reflektion bidrar till att barnen utvecklar sin förmåga till
samarbete, samlärande, problemlösning och ett självständigt tänkande.
- Vi vägleder och stödjer barnen i att hantera och lösa konflikter genom att
fokusera på det goda.
- Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att se vad varje barn
behöver samt för att synliggöra och utveckla verksamheten.
Resursanvändning
- I enlighet med Läroplanen för förskola, Lpfö98, reviderad 2010, har
förskollärarna ansvar för att det pedagogiska arbetet följer målen i läroplanen.
Vad det gäller arbetslaget, så ska alla som arbetar i förskolan följa de normer
och värden som anges i förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag
genomförs.
-Medarbetarna i enheten äger en bred kompetens. Många besitter en lång
erfarenhet inom yrket och en del har den nyare utbildningen, vilket resulterar i
en mångfald som gynnar arbetet.
- I enheten finns samsyn kring olika pedagogiska verktyg.
- I enheten finns en pedagogisk ledningsgrupp, med förskollärare
representerade från varje förskola, som arbetar på att skapa en samsyn i
enheten kring våra pedagogiska verktyg och leda lärande i arbetslagen.
- I enheten finns en danspedagog som träffar enhetens barn i syfte att visa på
olika uttrycksformer.
- Vi har en intern fortbildningsvecka i syfte att enhetens olika kompetenser ska
komma alla till del. Vi utbyter erfarenheter och kunskaper i syfte att komma
vidare utifrån förskolans uppdrag.
- Vi har en inspirationsdag per år i enheten då medarbetarna inspireras utifrån
förskolans uppdrag.
Uppföljning
- Pedagogisk dokumentationen är ett fortlöpande pedagogiskt verktyg och ger
ett tydligt underlag för hur vi ska arbeta vidare.
- Individuell och fortlöpande reflektion möjliggör för varje medarbetare att
fokusera på sitt förhållningssätt och det direkta arbetet med barnen, i syfte att
utveckla arbetet.
- Arbetslagsreflektionen en gång i veckan återkopplar den pedagogiska
dokumentationen som varje enskild medarbetare har gjort, till hela arbetslaget,
i syfte att utveckla arbetet.
- Verksamhetens mål (lokala arbetsplanen) lyfts i syfte för uppföljning,
utvärdering och utveckling, inför nästa månad. Vad har fungerat bra, i relation
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till verksamhetens mål, i syfte att fortsätta arbeta med det. Identifiera vad som
har fungerat mindre bra, i relation till verksamhetens mål, i syfte att utveckla
det.
-Pedagogiska ledningsgruppen, vars syfte är att fokusera på att skapa en
samsyn i enheten kring olika pedagogiska verktyg samt att leda lärande i
arbetslaget. Arbetet sker utifrån verksamhetens mål. I gruppen finns
förskollärare representerade från alla förskolor i enheten. Gruppen träffas varje
vecka.
- En gång i månaden har vi arbetsplatsträff, APT då den pedagogiska
verksamhetens lyfts.
- Genom att arbeta med enhetens Likabehandlingsplan lyfts varje enskilt barn.
- Verktygen; självskattningen, medarbetarenkäten, Kungsholmens
arbetsmaterial PEP och brukarenkäten ger oss en helhetsbild av våra
utvecklingsområden.
- Hälsoprofilsamtalen (medarbetarsamtalen), 1 ggr/år, mellan medarbetare och
förskolerektor lyfter den enskilda medarbetarens arbete för att nå
verksamhetens mål.
- Arbetsdialogen (arbetslag, förskolerektor, bitr. förskolerektor och pedagogisk
handledare), 2ggr/år, följer upp arbetet med den lokala arbetsplanen (målen för
verksamheten).
- Tre planeringsdagar per år i syfte att arbetslagen ska fördjupa sig i det
pedagogiska arbetet.
-Språkrikets interna nätverk med syfte att sprida och öka kompetensen bland
medarbetarna, samt att skapa en samsyn i enheten kring våra pedagogiska
verktyg och enhetens profil språk och kommunikation.
Utveckling
Under våren 2010 arbetade enheten fram gemensamma värdeord utifrån den
värdegrund som beskrivs i Läroplanen för förskolan. Det arbete som vi har
framför oss 2011 är att implementera värdeorden i den pedagogiska
verksamheten. Värdeorden finns beskriva i enhetens Likabehandlingsplan.
Målet är att den ska vara ett naturligt underlag och aktivt använd i det dagliga
arbetet på förskolan.
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
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ÅTAGANDE:

Barnen har inflytande över sitt lärande i vardagen. (Barns
inflytande)
Förväntat resultat
-Barnen är delaktiga och påverkar sin vardag.
-Barnens inflytande syns genom den pedagogiska dokumentationen.
-Barnens idéer ges samma värde och bli tagna på allvar.
Arbetssätt
- Vi arbetar utifrån enhetens pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet för alla.
- Vi lyssnar in barnens tankar och intressen och väver in dem i aktiviteterna.
- Vi stödjer barnen att förstå och handla efter demokratiska värden, genom att
det finns olika arenor som ger möjlighet för barnen att göra sina röster hörda
och känna delaktighet.
- Vi skapar tillfällen för barnen att kunna förhandla och kompromissa med
andra som tänker olika.
- Vi möjliggör för barnen att prova både egna och andras teorier i verkligheten.
Att arbeta med ett projekt är att sätta fokus på något som är intressant att
utforska.
- Vi skapar förutsättningar för barnen att få syn på mer än de redan vet, få
fördjupa sig, tid att ställa komplicerade frågor, få undersöka själva och leta svar
och lösningar.
- Vi beskriver barnens läroprocesser i pedagogisk dokumentation. Pedagogiska
dokumentationen synliggör för barnen att deras idéer och förslag finns med i
aktiviteterna.
- Vi använder medvetet öppna frågor för att fånga in barnens nyfikenhet och
tankar.
- Vi utformar miljön, med stöd av pedagogisk dokumentation, så att den kan
förändras och påverkas av barnens lekar och idéer.
Resursanvändning
- I enlighet med Läroplanen för förskola, Lpfö98, reviderad 2010, har
förskollärarna ansvar för att det pedagogiska arbetet följer målen i läroplanen.
Vad det gäller arbetslaget, så ska alla som arbetar i förskolan följa de normer
och värden som anges i förskolans läroplan och se till att förskolans uppdrag
genomförs.
-Medarbetarna i enheten äger en bred kompetens. Många besitter en lång
erfarenhet inom yrket och en del har den nyare utbildningen, vilket resulterar i
en mångfald som gynnar arbetet.
- I enheten finns en pedagogisk handledare som arbetar med att skapa samsyn
kring olika pedagogiska verktyg.
- I enheten finns en pedagogisk ledningsgrupp. Den består av förskollärare som
har uppdraget att vara pedagogiska ledare för de olika arbetslagen i
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förskolorna. Ledarna ansvarar för att arbetet sker i enlighet med målen för
förskolan.(Lpfö98).
- I enheten finns en danspedagog som träffar enhetens barn i syfte att visa på
olika uttrycksformer.
- Vi har en intern fortbildningsvecka i syfte att enhetens olika kompetenser ska
komma alla till del. Vi utbyter erfarenheter och kunskaper i syfte att komma
vidare utifrån förskolans uppdrag.
- Vi har en inspirationsdag per år i enheten då medarbetarna inspireras utifrån
förskolans uppdrag.
Uppföljning
- Pedagogisk dokumentationen är ett fortlöpande pedagogiskt verktyg och ger
ett tydligt underlag för hur vi ska arbeta vidare.
- Individuell och fortlöpande reflektion möjliggör för varje medarbetare att
fokusera på sitt förhållningssätt och det direkta arbetet med barnen, i syfte att
utveckla arbetet.
- Arbetslagsreflektionen en gång i veckan återkopplar den pedagogiska
dokumentationen som varje enskild medarbetare har gjort, till hela arbetslaget,
i syfte att utveckla arbetet.
- Verksamhetens mål (lokala arbetsplanen) lyfts i syfte för uppföljning,
utvärdering och utveckling, inför nästa månad. Vad har fungerat bra, i relation
till verksamhetens mål, i syfte att fortsätta arbeta med det. Identifiera vad som
har fungerat mindre bra, i relation till verksamhetens mål, i syfte att utveckla
det.
-Pedagogiska ledningsgruppen, vars syfte är att fokusera på att skapa en
samsyn i enheten kring olika pedagogiska verktyg samt att leda lärande i
arbetslaget. Arbetet sker utifrån verksamhetens mål. I gruppen finns
förskollärare representerade från alla förskolor i enheten. Gruppen träffas
kontinuerligt varje vecka.
- En gång i månaden har vi arbetsplatsträff, APT då den pedagogiska
verksamhetens lyfts.
- Genom att arbeta med enhetens Likabehandlingsplan lyfts varje enskilt barn.
- Verktygen; självskattningen, medarbetarenkäten, Kungsholmens
arbetsmaterial PEP och brukarenkäten ger oss en helhetsbild av våra
utvecklingsområden.
- Medarbetarsamtal mellan medarbetare och förskolechef lyfter den enskilda
medarbetarens arbete för att nå verksamhetens mål.
- Arbetsdialogen (arbetslag, förskolechef, bitr. förskolechef, pedagogisk
handledare), 2ggr/år, följer upp arbetet med den lokala arbetsplanen (målen för
verksamheten).
- Tre planeringsdagar per år i syfte att arbetslagen ska fördjupa sig i det
pedagogiska arbetet.
-Språkrikets interna nätverk med syfte att sprida och öka kompetensen bland
medarbetarna, samt att skapa en samsyn i enheten kring våra pedagogiska
verktyg och enhetens profil språk och kommunikation.
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Utveckling
I den reviderade Läroplanen för förskolan finns det förtydliganden och
kompletteringar när det gäller bland annat barns matematiska utveckling och
naturvetenskap och teknik. Det är områden som vi måste fördjupa oss i. I
självskattningen visade det också tydligt att det är ett utvecklingsområde. Vi
måste reflektera över hur de tre områdena kan bli en naturlig del av
verksamheten.
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 och utvecklar många olika sätt att uttrycka sig på i
sitt lustfyllda lärande. (Utveckling och Lärande)
Förväntat resultat
- Barnen är trygga och självständiga, med tro på sin egen förmåga.
- Barnen visar förmåga att iaktta, reflektera och kommunicera med andra kring
sitt lärande.
- Barnen utvecklar olika strategier för sitt lärande.
Arbetssätt
- Vi arbetar utifrån enhetens pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet för alla.
- Vi bemöter varje enskilt barn utifrån dennes specifika behov och
förutsättningar.
- Vi lyfter barnens flerspråkighet. Där teckenspråk är ett av de språk som
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erbjuds i olika aktiviteter.
- Kommunikation med varandra sker på barnens villkor. Alternativ
kommunikation är ett av våra verktyg.
- Vi stödjer barnens egna strategier att utforska världen där lärande, lek och
vetenskap flätas samman till kunskaper och färdigheter.
- Barnen får mötas i olika gruppkonstellationer för att dela tankar och
erfarenheter och ge utrymme att samtala, leka, förhandla och lyssna på
varandra.
- Vi vuxna på förskolorna arbetar medvetet kring att ge barnen korrekta
benämningar och begrepp.
- Vi har en aktiv diskussion i arbetslagen om innebörden i begreppen kunskap
och lärande.
- Vi ställer öppna frågor till barnen och bemöter dem positivt och bekräftar dem
i sin nyfikenhet.
Resursanvändning
- I enlighet med Läroplanen för förskola, Lpfö98, reviderad 2010, har
förskollärarna ansvar för att det pedagogiska arbetet följer målen i läroplanen.
Vad det gäller arbetslaget, så ska alla som arbetar i förskolan följa de normer
och värden som anges i förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag
genomförs.
-Medarbetarna i enheten äger en bred kompetens. Många besitter en lång
erfarenhet inom yrket och en del har en nyare utbildning, vilket resulterar i en
mångfald som gynnar arbetet.
- I enheten finns en pedagogisk handledare som arbetar med att skapa samsyn
kring olika pedagogiska verktyg.
- I enheten finns en pedagogisk ledningsgrupp, med pedagogiska ledare
representerade från varje förskola, som arbetar på att skapa en samsyn i
enheten kring våra pedagogiska verktyg och leda lärande i arbetslagen.
- I enheten finns en danspedagog som träffar enhetens barn i syfte att visa på
olika uttrycksformer.
- Vi har en intern fortbildningsvecka i syfte att enhetens olika kompetenser ska
komma alla till del. Vi utbyter erfarenheter och kunskaper i syfte att komma
vidare utifrån förskolans uppdrag.
- Vi har en inspirationsdag per år i enheten då medarbetarna inspireras utifrån
förskolans uppdrag.
Uppföljning
- Pedagogisk dokumentationen är ett fortlöpande pedagogiskt verktyg och ger
ett tydligt underlag för hur vi ska arbeta vidare.
- Individuell och fortlöpande reflektion möjliggör för varje medarbetare att
fokusera på sitt förhållningssätt och det direkta arbetet med barnen, i syfte att
utveckla arbetet.
- Arbetslagsreflektionen en gång i veckan återkopplar den pedagogiska
dokumentationen som varje enskild medarbetare har gjort, till hela arbetslaget,
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i syfte att utveckla arbetet.
- Verksamhetens mål (lokala arbetsplanen) lyfts i syfte för uppföljning,
utvärdering och utveckling, inför nästa månad. Vad har fungerat bra, i relation
till verksamhetens mål, i syfte att fortsätta arbeta med det. Identifiera vad som
har fungerat mindre bra, i relation till verksamhetens mål, i syfte att utveckla
det.
-Pedagogiska ledningsgruppen, vars syfte är att fokusera på att skapa en
samsyn i enheten kring olika pedagogiska verktyg samt att leda lärande i
arbetslaget. Arbetet sker utifrån verksamhetens mål. I gruppen finns
pedagogiska representerade från alla förskolor i enheten. Gruppen träffas
kontinuerligt varje vecka.
- En gång i månaden har vi arbetsplatsträff, APT då den pedagogiska
verksamhetens lyfts.
- Genom att arbeta med enhetens Likabehandlingsplan lyfts varje enskilt barn.
- Verktygen; självskattningen, medarbetarenkäten, Kungsholmens
arbetsmaterial PEP och brukarenkäten ger oss en helhetsbild av våra
utvecklingsområden.
- Medarbetarsamtalen mellan medarbetare och förskolechef lyfter den enskilda
medarbetarens arbete för att nå verksamhetens mål.
- Arbetsdialogen (arbetslag, förskolechef, bitr. förskolechef, pedagogisk
handledare), 2ggr/år, följer upp arbetet med den lokala arbetsplanen (målen för
verksamheten).
- Tre planeringsdagar per år i syfte att arbetslagen ska fördjupa sig i det
pedagogiska arbetet.
-Språkrikets interna nätverk med syfte att sprida och öka kompetensen bland
medarbetarna, samt att skapa en samsyn i enheten kring våra pedagogiska
verktyg och förskolans uppdrag.
Utveckling
Genom självskattningen har det framkommit att vi måste utveckla arbetslagens
kunskaper i pedagogisk dokumentation och utvecklandet av barnens portfolio.
Det är också något som vi har sett genom brukarenkäten, nämligen att
föräldrarna önskar en mer tydlig bild av barnets lärande och utveckling.
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
75 %

Periodicitet
År

Kommentar:
Brukarenkäten 2011 var resultatet 69%
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ÅTAGANDE:

Vårdnadshavarnas insyn och inflytande utvecklas i samverkan med
förskolan. (Förskola och hem)
Förväntat resultat
- Barnens vårdnadshavare är trygga.
- Barnens vårdnadshavare har förtroende för och känner tillit till verksamheten.
- Barnens vårdnadshavare ställer frågor och kommer med synpunkter.
Arbetssätt
- Vi arbetar utifrån enhetens pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet för alla.
- Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning eftersom den lägger grunden för
en bra och givande relation mellan barn, vårdnadshavare och förskola.
- Vi har en bra kontakt med alla vårdnadshavare och ett respektfullt bemötande.
- Vi bjuder under året in vårdnadshavarna till olika möten för att informera,
diskutera, umgås och praktiskt arbeta med olika saker tillsammans.
- Det finns ett varierat utbud av samverkan mellan vårdnadshavare och förskola
så att alla hittar en form som passar dem.
- Den dagliga kontakten med vårdnadshavarna är grunden för samverkan.
- Vi har föräldramöten 2ggr/år.
- Vi skapar tillfällen för samverkan mellan förskola och hem genom
förskoleråd, 2ggr/år.
- Vi erbjuder barnportträttsamtal 2ggr/ år.
- Vi erbjuder vårdnadshavarna att få inflytande bland annat genom att svara på
brukarenkäten.
Resursanvändning
- I enlighet med Läroplanen för förskola, Lpfö98, reviderad 2010, har
förskollärarna ansvar för att det pedagogiska arbetet följer målen i läroplanen.
Vad det gäller arbetslaget, så ska alla som arbetar i förskolan följa de normer
och värden som anges i förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag
genomförs.
-Medarbetarna i enheten äger en bred kompetens. Många besitter en lång
erfarenhet inom yrket och en del har en ny utbildning, vilket resulterar i en
mångfald som gynnar arbetet.
- I enheten finns en pedagogisk handledare som arbetar med att skapa samsyn
kring olika pedagogiska verktyg.
- I enheten finns en pedagogisk ledningsgrupp, med förskollärare
representerade från varje förskola, som arbetar på att skapa en samsyn i
enheten kring våra pedagogiska verktyg och leda lärande i arbetslagen.
- I enheten finns en danspedagog som träffar enhetens barn i syfte att visa på
olika uttrycksformer.
- Vi har en intern fortbildningsvecka i syfte att enhetens olika kompetenser ska
komma alla till del. Vi utbyter erfarenheter och kunskaper i syfte att komma
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

SID 14 (18)

vidare utifrån förskolans uppdrag.
- Vi har en inspirationsdag per år i enheten då medarbetarna inspireras utifrån
förskolans uppdrag.
Uppföljning
- Pedagogisk dokumentationen är ett fortlöpande pedagogiskt verktyg och ger
ett tydligt underlag för hur vi ska arbeta vidare.
- Individuell och fortlöpande reflektion möjliggör för varje medarbetare att
fokusera på sitt förhållningssätt och det direkta arbetet med barnen, i syfte att
utveckla arbetet.
- Arbetslagsreflektionen en gång i veckan återkopplar den pedagogiska
dokumentationen som varje enskild medarbetare har gjort, till hela arbetslaget,
i syfte att utveckla arbetet.
- Verksamhetens mål (lokala arbetsplanen) lyfts i syfte för uppföljning,
utvärdering och utveckling, inför nästa månad. Vad har fungerat bra, i relation
till verksamhetens mål, i syfte att fortsätta arbeta med det. Identifiera vad som
har fungerat mindre bra, i relation till verksamhetens mål, i syfte att utveckla
det.
-Pedagogiska ledningsgruppen, vars syfte är att fokusera på att skapa en
samsyn i enheten kring olika pedagogiska verktyg samt att leda lärande i
arbetslaget. Arbetet sker utifrån verksamhetens mål. I gruppen finns
förskollärare representerade från alla förskolor i enheten. Gruppen träffas
kontinuerligt varje vecka.
- En gång i månaden har vi arbetsplatsträff, APT då den pedagogiska
verksamhetens lyfts.
- Genom att arbeta med enhetens Likabehandlingsplan lyfts varje enskilt barn.
- Verktygen; självskattningen, medarbetarenkäten, Kungsholmens
arbetsmaterial PEP och brukarenkäten ger oss en helhetsbild av våra
utvecklingsområden.
- Hälsoprofilsamtalen (medarbetarsamtalen), 2 ggr/år, mellan medarbetare och
förskolechef lyfter den enskilda medarbetarens arbete för att nå verksamhetens
mål.
- Arbetsdialogen (arbetslag, förskolechef, bitr. förskolechef, pedagogisk
handledare), 2ggr/år, följer upp arbetet med den lokala arbetsplanen (målen för
verksamheten).
- Tre planeringsdagar per år i syfte att arbetslagen ska fördjupa sig i det
pedagogiska arbetet.
-Språkrikets interna nätverk med syfte att sprida och öka kompetensen bland
medarbetarna, samt att skapa en samsyn i enheten kring våra pedagogiska
verktyg och enhetens profil språk och kommunikation.
Utveckling
Under 2011 arbetar vi för att bibehålla det förtroende som vårdnadshavarna
visar vår verksamhet och fortsätter att utveckla de samverkansformer som finns
mellan förskola och vårdnadshavare. Vi kommer fortsätta att fördjupa och
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utveckla våra kunskaper i föräldraaktiv inskolning eftersom den lägger grunden
för en bra och givande relation mellan barn, vårdnadshavare och förskola.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Årsmål
10 %

KF:s årsmål
4,5 %

Periodicitet
År

Kommentar:
Språkriket hade 14% sjukfrånvaro under 2011. Målet är att sänka sjukfrånvaron under 2012.
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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
Prestationsintäkter
Övriga intäkter

21 850 000
770 000

Antal barn, snitt
Små
Stora
Totalt

Summa intäkter

22 620 000

Lön

19 705 333

Övriga kostnader
S:a kostnader
Beräknat resultat

131
94
225

2 830 000
22 535 333
84 667

Övriga frågor
Medarbetarfrågor och kompetensutveckling
Språkriket är en plats för gemenskap, lärande möten och vänskap. En plats där
olikheter samspelar och värden skapas.
Förankringsarbeten av vårt uppdrag sker inom tre områden; mångfald, delaktighet
och systematiskt kvalitetsarbete. Reflektion sker inom tre olika perspektiv barn,
vårdnadshavare och medarbetare. Vår mångfald berikar och utvecklar
verksamheten.

Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

SID 17 (18)

Utvecklingsområdena är i samspel med varandra för att nå bra resultat.
Trivsel
- Varje medarbetare
ska trivas på sin
arbetsplats och i sitt
uppdrag.
- Varje medarbetare
ska känns sig
delaktiga i
verksamheten och
vet hur de kan
påverka
verksamhetsbeslut.
Varje medarbetare
ska veta sitt uppdrag
och
ansvarsbeskrivning.

Kompetens
- Alla medarbetare
har sin uppdrag - och
ansvarsbeskrivning.
- Pedagogiska
ledningsgruppen gör
en handlingsplan för
kompetensutveckling
för arbetslag och
enheter.

Låg sjukfrånvaro
- Trivs man på sin
arbetsplats har man
lägre frånvaro.
-Man trivs om
uppdraget är tydligt
och att man har
kompetens för
ansvarsbeskrivningen
- Att kunna påverka
sin arbetssituation
genom samverkan,
delaktighet bidrar till
ökad trivsel.

Arbetssätt
Arbetsglädje och
trivsel skapar vi
tillsammans genom
vårt
värdegrundsarbete
och i samverkan.

Arbetssätt
- Arbetsglädje och
trivsel skapar vi
tillsammans genom
vårt
värdegrundsarbete
och i samverkan.
- Fortbildning sker
både på individnivå
och för arbetslag.

Arbetssätt
- Arbetsglädje och
trivsel skapar vi
tillsammans genom
vårt
värdegrundsarbete
och i samverkan.
- Proaktivt
friskvårdsarbete
- aktivt rehab-arbete

Bra resultat
- Medarbetarna
trivs på sin
arbetsplats och
upplever
delaktighet och
påverkan.
-Medarbetare
som upplever att
värdegrunden
genomsyrar
verksamheten
mår bra.
- Medarbetarens
har rätt
kompetens för
sitt uppdrag,
trivs på sin
arbetsplats och
känner
arbetsglädje.
- Medarbetare
som upplever
arbetsglädje och
har rätt
kompetens mår
bra. Mår vi bra
har vi en lägre
sjukfrånvaro
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Resursanvändning
Arbetsplatsombuden
- Friskvårdscoacher
- Ledningsgruppen;
förskolechef,
bitr,förskolechef och
pedagogiska ledarna.
- Alla medarbetare
Uppföljning
-Varje vecka på
LEAN-möten
-Skyddsombudens
månadsrond
tillsammans med
friskvårdscoacher.
-Medarbetarenkät.
-Medarbetarsamtal
-Arbetslagsdialoger
-Arbetsplatsträffar

Resursanvändning
Arbetsplatsombuden
- Friskvårdscoacher
- Ledningsgruppen;
förskolechef,
bitr.förskolechef och
pedagogiska ledare.
- Alla medarbetare
Uppföljning
- Varje vecka på
LEAn.möte.
-Skyddsombudens
månadsrond
tillsammans med
friskvårdscoacher
- Medarbetarenkät
och självskattning
- Medarbetarsamtal
- Arbetslagsdialog.
- Arbetsplatsträffar

Resursanvändning
Arbetsplatsombuden
- Friskvårdscoacher
-Ledningsgruppen;
förskolechef,
bitr.förskolechef och
pedagogiska ledarna.
- Alla medarbetare
Uppföljning
-Varje vecka på
LEAn-möten
- Skyddsombudens
månadsrond
tillsammans med
friskvårdscoacher.
-Medarbetarenkäten
-Medarbetarsamtal
-Arbetslagsdialoger
-Arbetsplatsträffar
-Statistik på
sjukfrånvaron

Bilagor
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Språkriket
Ingress
Förskolorna är en plats för gemenskap, lärande, möten och vänskap. En plats
där olikheter samspelar och värden skapas.
Förskolornas målgrupp är alla våra barn.
Vår mångfald i val av förskola är:
•
•
•
•

Traditionell förskoleverksamhet på en- eller fleravdelningsförskolor.
Naturförskolor.
Förskola för barn med hörselnedsättning eller dövhet.
Förskola för barn med autism.

ÅTAGANDE

•

Barnen är väl förberedda inför övergången till förskoleklass.
- Vi arbetar utifrån enhetens pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet. - Vi har
en gemensam 5-årsverksamhet i enheten. Ett komplement som förbereder
barnen inför gruppkonstalationer i olika lärande sammanhang. - Vi går
tillsammans med barnen på skolbesök under senare delen av vårterminen. Barnens portfolio följer med i övergång till förskoleklass. Den ger en bild
av barnet på förskolan. - Vi erbjuder samtal mellan förskola och skola. Språkriket har utvärderingsfrågor som vi lämnar till vårdnadshavarna i
samband med övergången till skolan.

•

Barnen är trygga och förstår och praktiserar alla människors lika rätt och
värde.
- Vi arbetar utifrån enhetens pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet för alla. Verksamheten utgår från det enskilda barnet såväl som gruppen. - Barn lär i
interaktion med varandra. Därför stödjer våra miljöer möten mellan barnen.
- Samtal och reflektion bidrar till att barnen utvecklar sin förmåga till
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samarbete, samlärande, problemlösning och ett självständigt tänkande. - Vi
vägleder och stödjer barnen i att hantera och lösa konflikter genom att
fokusera på det goda. - Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för
att se vad varje barn behöver samt för att synliggöra och utveckla
verksamheten.
•

Barnen har inflytande över sitt lärande i vardagen.
- Vi arbetar utifrån enhetens pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet för alla. Vi lyssnar in barnens tankar och intressen och väver in dem i aktiviteterna. Vi stödjer barnen att förstå och handla efter demokratiska värden, genom att
det finns olika arenor som ger möjlighet för barnen att göra sina röster
hörda och känna delaktighet. - Vi skapar tillfällen för barnen att kunna
förhandla och kompromissa med andra som tänker olika. - Vi möjliggör för
barnen att prova både egna och andras teorier i verkligheten. Att arbeta med
ett projekt är att sätta fokus på något som är intressant att utforska. - Vi
skapar förutsättningar för barnen att få syn på mer än de redan vet, få
fördjupa sig, tid att ställa komplicerade frågor, få undersöka själva och leta
svar och lösningar. - Vi beskriver barnens läroprocesser i pedagogisk
dokumentation. Pedagogiska dokumentationen synliggör för barnen att
deras idéer och förslag finns med i aktiviteterna. - Vi använder medvetet
öppna frågor för att fånga in barnens nyfikenhet och tankar. - Vi utformar
miljön, med stöd av pedagogisk dokumentation, så att den kan förändras
och påverkas av barnens lekar och idéer.

•

Barnen möter och utvecklar många olika sätt att uttrycka sig på i sitt
lustfyllda lärande.
- Vi arbetar utifrån enhetens pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet för alla. Vi bemöter varje enskilt barn utifrån dennes specifika behov och
förutsättningar. - Vi lyfter barnens flerspråkighet. Där teckenspråk är ett av
de språk som erbjuds i olika aktiviteter. - Kommunikation med varandra
sker på barnens villkor. Alternativ kommunikation är ett av våra verktyg. Vi stödjer barnens egna strategier att utforska världen där lärande, lek och
vetenskap flätas samman till kunskaper och färdigheter. - Barnen får mötas i
olika gruppkonstellationer för att dela tankar och erfarenheter och ge
utrymme att samtala, leka, förhandla och lyssna på varandra. - Vi vuxna på
förskolorna arbetar medvetet kring att ge barnen korrekta benämningar och
begrepp. - Vi har en aktiv diskussion i arbetslagen om innebörden i
begreppen kunskap och lärande. - Vi ställer öppna frågor till barnen och
bemöter dem positivt och bekräftar dem i sin nyfikenhet.
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•

Vårdnadshavarnas insyn och inflytande utvecklas i samverkan med
förskolan.
- Vi arbetar utifrån enhetens pedagogiska år som ger möjlighet till ökad
måluppfyllelse. Året skapar fokus genom struktur och delaktighet för alla. Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning eftersom den lägger grunden
för en bra och givande relation mellan barn, vårdnadshavare och förskola. Vi har en bra kontakt med alla vårdnadshavare och ett respektfullt
bemötande. - Vi bjuder under året in vårdnadshavarna till olika möten för
att informera, diskutera, umgås och praktiskt arbeta med olika saker
tillsammans. - Det finns ett varierat utbud av samverkan mellan
vårdnadshavare och förskola så att alla hittar en form som passar dem. Den dagliga kontakten med vårdnadshavarna är grunden för samverkan. Vi har föräldramöten 2ggr/år. - Vi skapar tillfällen för samverkan mellan
förskola och hem genom förskoleråd, 2ggr/år. - Vi erbjuder
barnportträttsamtal 2ggr/ år. - Vi erbjuder vårdnadshavarna att få inflytande
bland annat genom att svara på brukarenkäten.

RÄTTELSE

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

Vi är angelägna om att hålla en god kvalitet på vår verksamhet och anser att
inget är så bra att det inte kan bli bättre!

Därför vill vi att du framför dina synpunkter, förslag och klagomål. Dessa kan
du framföra muntligt eller skriftligt. Vill du framföra dem skriftligt kan du
använda dig av en speciell blankett som finns tillgänglig på din förskola, i
stadsdelsförvaltningens reception på St Eriksgatan 47 A eller på Kungsholmens
stadsdelsnämnds hemsida på internet, www.stockholm.se/kungsholmen.

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

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

Marie Stighammar-Borg
marie.stighammar-borg@stockholm.se

Adress: Kristinebergsvägen 20

Telefon: 076-120 81 30
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 (15)

VÄSTRA KUNGSHOLMENS FÖRSKOLEENHET

2011-12-28

Handläggare: Titti Rylander

Verksamhetsplan Västra Kungsholmens
förskoleenhet
Inledning
Västra Kungsholmens förskoleområde 2012 består av;
-Kungsholmens västra förskola
-St Görans förskola
-Förskolan Trollet
-Förskolan Vallbarnen
-Förskolan Valvet
Förskolornas verksamhet riktar sig till barn i åldrarna 1-5 år och deras föräldrar.
Barnen erbjuds en verksamhet där lek, lärande och omsorg går hand i hand. Vi vill
att såväl barn som föräldrar ska känna sig välkomna och delaktiga hos oss.
Föräldrarna ska med förtroende kunna lämna sitt barn i vår verksamhet och känna
sig trygga med vår pedagogiska kompetens.
Vi följer riktlinjerna från FN:s barnkonvention, Förskolans läroplan, Stockholms
stads förskoleplan och Kungsholmens stadsdelsnämnds verksamhetsplan. Under
2010 initierade Kungsholmens stadsdelsförvaltning ett värdegrundsarbete som vi
fortsatt att arbeta intensivt med. Detta har resulterat i att vi har arbetat fram fem
värdeord som ska genomsyra allt som sker i vår verksamhet: Välkomnande,
Delaktighet, Utforskande, Förtroende och Glädje. Stadsdelsförvaltningen har
också arbetat fram en övergripande värdegrund som gäller för samtliga
verksamheter inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Vi har också inlett ett
arbete med resultatbaserad styrning.
Vi vill se verksamheten på våra förskolor som ett viktigt komplement till hemmet
och vill med verksamheterna bidra till goda och positiva uppväxtvillkor i
stadsdelen Kungsholmen och Essingeöarna. Vi vill lyfta fram förskolan som en
särskild lärorik arena där barn ges många möjligheter till socialt samspel,
kreativitet, skapande i olika former, nya upptäckter och utmaningar som stimulerar
till lärande och ger möjlighet till inflytande och ansvar. Vi hoppas att barnen som
vuxna skall minnas sitt Kungsholmen där barndomens förskola hade en central
plats.
Vår utgångspunkt är att barn är kompetenta och föds med en inneboende lust och
vilja att lära och utforska sin omvärld. Genom ett utforskande arbetsätt där
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pedagogisk dokumentation och reflektion är viktiga redskap synliggör vi barns
kompetenser och de lärande processer som pågår på förskolan.
Västra Kungsholmens förskoleområde består av fem förskolor. Förskoleområdet
leds för närvarande av en förskolechef, i samarbete med tre arbetsplatsansvariga
pedagoger, men från och med 1 februari 2012 kommer det att finnas både
förskolechef och biträdande förskolechef i ledningen.
Kungsholmens västra förskola (Gula villan) på Welanders väg 4, är Sveriges
äldsta förskola och starade sin verksamhet 1854. Förskolan har runt 75 barn
inskrivna fördelade på 2 småbarnsgrupper med 1-2 åringar samt tre åldersindelade
grupper med treåringar, fyraåringar och femåringar. Förskolans kock lagar maten i
förskolans tillagningskök. Städningen sköts av en städfirma.
St Görans förskola (Röda villan) på Welanders väg 3, har runt 123 barn inskrivna
fördelade på fyra småbarnsgrupper med 1-2 åringar, en treårsgrupp och en
avdelning för 4-5 åringar där barnen är indelade i tre grupper. De yngsta barnen
finns i en paviljongbyggnad i anslutning till huvudbyggnaden. På Röda villan
lagar förskolans kock kravcertifierad mat i förskolans tillagningskök. Städningen
sköts av en städfirma.
Förskolan Trollet ligger på Rålambsvägen 44 och är en förskola för
infektionskänsliga barn. Trollet har plats för 12 barn mellan 1-5 år. Förskolan får
sin mat från Sodexo och bereder maten i sitt mottagningskök. Städningen sköts av
en städfirma.
Förskolan Vallbarnen ligger på Mariebergsvägen 24. Förskolan har runt 21 barn
inskrivna och består av en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan får sin
mat från Sodexo och bereder maten i sitt mottagningskök. Städningen sköts av en
städfirma.
Förskolan Valvet ligger på St Göransgatan 95. Förskolan har runt 55 barn
inskrivna och består av två avdelningar, en småbarnsavdelning och en avdelning
med 3-5 åringar där barnen är indelade i tre grupper. Förskolan får sin ekologiska
mat från Mateko och bereder maten i sitt mottagningskök. Städningen sköts av en
städfirma.
Västra Kungsholmens förskoleområde har idag 69 personer anställda, inklusive
tjänstlediga för studier och föräldraledigt. Vi har en hög andel högskoleutbildade
pedagoger, ca 60%. Dessutom har förskoleområdet två förskollärare som
vidareutbildat sig till pedagogista och en förskollärare som är utbildad ateljérista. I
förskoleområdet finns också två utbildade danspedagoger.
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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

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende trygg och säker miljö

KF:s årsmål

Periodicitet

87 %

öka

År

87 %

öka

År

4

öka

År

Kommentar:
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende utveckling och lärande
Kommentar:
Personalens bedömning av "Förskolans förmåga
att stödja barns lärande och utveckling"
Kommentar:
NÄMNDMÅL:

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

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i
förskoleklass (Samverkan)
Arbetssätt
Vi följer Kungsholmens miniplan för övergång mellan förskola och skola.
I samråd med skolan erbjuder vi alla föräldrar ett överlämningssamtal inför
övergången till förskoleklass.
5-årsgrupperna besöker tillsammans med sina pedagoger respektive
förskoleklass och träffar sina blivande pedagoger och kamrater.
(Alla ovanstående aktiviteter under förutsättning att det fungerar med
förskolans övriga verksamhet).
Resursanvändning
Pedagogerna
Lpfö 98
Stockholms stads förskoleplan
Kungsholmens miniplan, reviderad 2010
Barnens portfolio
Verksamhetsplan Enhet
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Uppföljning
Utvecklingssamtal med föräldrar samt ledningens medarbetarsamtal med
pedagogerna.
Avslutningssamtal med blivande skolbarn.
I arbetslagen på resp möte samt genom arbetslagens egna utvärdering av
styrdokumenten två gånger om året.
Utveckling
Förskolans personal strävar efter ett gott samarbete kring barnens övergång till
de nya verksamheterna. Förskolechefen har medverkat i ett samarbete med
skolan och reviderat den plan för övergång mellan förskola och skola som finns
på Kungsholmen. Vi har en önskan och en stark förhoppning om ett bättre
samarbete med skolan och anser att detta är ett stort utvecklingsområde.
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)
Arbetssätt
Vår verksamhet utgår från det enskilda barnet såväl som gruppen.
Vi tänker att människor lär i interaktion med varandra. Därför ska våra miljöer
och mötesforum stödja möten mellan barnen och mellan barn och vuxna.
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga till samarbete,
samlärande, problemlösning och ett självständigt tänkande. Vi arbetar efter vårt
"pedagogiska år" där höstterminen börjar med en observations- och
introduktionsperiod för att skapa trygghet i och inspiration till verksamheten.
Utifrån sommaruppgiften startar arbetet upp med de olika projekten i
barngrupperna vid höstterminens start. Pedagogerna är medforskare i barnens
utforskande och läroprocesser. Verksamheten bygger såväl på barns eget
initiativ som på att pedagogerna ger utmaningar till barnen.
Pedagogerna är lyhörda för barns tankar, teorier och idéer och använder dessa
som en utgångspunkt för det pedagogiska arbetet. Vi vet att vissa material och
leksaker är genuskodade och därför ska miljön i våra förskolor vara utformad
så att den underlättar gränsöverskridande.
Verksamhetsplan Enhet
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Vår likabehandlingsplan är ett av många sätt att garantera en verksamhet där
ingen utsätts för någon typ av kränkniningar eller fördomar. Enhetens
genusplan skall säkerställa att pojkar och flickor ges samma möjligheter att
prova och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån sterotypa
könsroller.
Vår verksamhet ska vara en social och kulturell mötesplats där vi ser olikheter
som en tillgång och ett tillfälle till att lära av varandra. Vår utgångspunkt ska
vara ett interkulturellt förhållningsssätt/arbetsätt. Verksamheten ska vara öppen
mot omvärlden och fördomsfri. Vi vill uppmuntra en nyfikenhet på det som är
olikt det barnen är vana vid. Därför ska förskolan ta vara på olika situationer
där vi kommer i kontakt med sådant som är okänt för barnen. Genom att skapa
intresse och fascination för det nya och okända ges barnen möjlighet att förstå
världen på ett nytt sätt. Det tror vi lägger grunden för en tolerans och en
förståelse för olikheter som något positivt, något som tillför snarare än
begränsar. Arbetet med normer och värden finns med naturligt i den dagliga
verksamheten på förskolan. Pedagogerna ska förmedla ett empatiskt
förhållningssätt utifrån demokratiska värderingar och vara medvetna om att de
är förebilder för barnen. I förskoleområdets värdegrund lyfter vi fram
Välkomnande, Delaktighet, Förtroende, Utforskande och Glädje som särskilt
viktiga värden. Dessa värden ska genomsyra allt vi gör i verksamheten.
Resursanvändning
Pedagogernas kompetens
Miljön som den tredje pedagogen
Ett utforskande arbetssätt
Genusplan/likabehandlingsplan
Lpfö-98, reviderad 2010
FN:s Barnkonvention
Förskoleområdets värdegrund
Uppföljning
Den årliga föräldraenkäten.
I arbetslagen på resp möte samt genom arbetslagens egna utvärdering av
styrdokumenten två gånger om året.
Den årliga uppföljningen/utvärderingen av likabehandlingsplanen
Utvecklingssamtal med föräldrar
I medarbetarsamtalen
Utveckling
Under 2012 fortsätter vi arbetet med att implementera vår värdegrund i
verksamheten. Målet är att den ska vara ett naturligt underlag att relatera till i
alla de möten som sker på förskolan och i de dokument vi formulerar. De
värdeord som vi lyft fram som särskilt viktiga är; Välkomnande, Delaktighet,
Förtroende, Utforskande och Glädje.
Verksamhetsplan Enhet
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Vi fortsätter också att utveckla förskolornas pedagogiska miljöer så att de
inspirerar till positiva och lärande möten mellan barnen.
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 (Barns inflytande)
Arbetssätt
Förskolan ska förmedla demokratiska värderingar. Alla barn, oavsett ålder och
uttryckssätt ges möjlighet att påverka sin situation. Förskolans verksamhet ska
genomsyras av barnens initiativ och åsikter samt pedagogernas intresse av att
uppmuntra och utmana dessa.
Vår verksamhet innehåller både vuxenstyrda aktiviteter och aktiviteter som
initierats av barnen själva. Alla aktiviteter har lika stort pedagogiskt värde och
syftet är att barnen genom olika sorters skapande verksamhet och utforskande
(lek, bild, dans, berättande, bygg-och konstruktion, mm) får pröva sina teorier
om världen och skapa en egen förståelse av sig själv och sin omvärld.
Vi arbetar aktivt med barnens egna val. På ett tydligt sätt, exempelvis med stöd
av bilder, får barnen välja aktivitet eller rum att vara i. Pedagogerna är hela
tiden lyhörda för vilka intressen, önskemål, tankar och funderingar barnen
uttrycker i olika situationer. Genom den pedagogiska dokumentationen blir
barnens intressen och lärande synligt och de får därigenom större möjlighet att
reflektera och påverka innehållet i verksamheten på förskolan.
Resursanvändning
Vi har en stor andel pedagoger med hög kompetens och stor vilja till
utveckling. Hos pedagogerna finns en blandning av de som har en lång
erfarenhet inom yrket och de som har en nyare utbildning. Det ger vårt
förskoleområde en bred kompetens av såväl erfarenhet som nyvunna teorier
och den senare forskningen. Vårt förskoleområde har arbetat fram en egen
värdegrund, där delaktighet och inflytande lyfts fram som starka förutsättningar
för att känna motivation, meningsfullhet och engagemang.
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Uppföljning
Uppföljning av åtaganden sker i arbetslagen, på arbetslagsmöten, samt genom
en utvärdering en gång per termin.
Självvärderingsunderlag från Stockholms stad
Kungsholmens gemensamma pedagogiska plattform PEP
I den årliga föräldraenkäten.
I medarbetarsamtalen
I samband med utvecklingssamtalen.
I projektarbeten.
I den pedagogiska dokumentationen.
Utveckling
Under 2012 fortsätter vi att utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation,
som delvis syftar till att barnen får erfara att deras tankar och åsikter tas tillvara
och påverkar hur verksamheten utformas. Ledningen ger förutsättningar för att
utveckla den pedgogiska dokumentationen, genom exempelvis våra interna
pedagogiska forum. De pedagogiska forumen leds av våra två pedagogistor och
vår ateljérista, i nära samarbete med ledningen och är ett led i arbetet med att
säkerställa en hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor. Under året arbetar
vi också vidare med att implementera vår värdegrund, där delaktighet lytfts
fram som ett starkt värde i vår verksamhet.
NÄMNDMÅL:

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

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

2012-01-01

2012-12-31

Kommentar:
Utveckla former för att följa upp och utvärdera
barngruppernas storlek och sammansättning
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ÅTAGANDE:

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap genom
ett lustfyllt lärande. (Utveckling och Lärande)
Arbetssätt
På våra förskolor är kommunikation ett nyckelord som ska prägla och
genomsyra all vår verksamhet. Detta inbegriper även de allra yngsta barnens
kommunikation, som sker utan att de själva kan uttrycka sig verbalt. I vårt
arbetssätt tar vi tillvara barnens reflektioner kring sin omvärld och bygger
vidare verksamheten på dessa. Ett annat nyckelord är mötet mellan människor,
som ju förutsätter både icke-verbal och verbal kommunikation.
Att reflektera är något barnen redan från början uppmuntras till, och får
utmaningar i.
Utifrån reflektion, samtal i mindre grupper och diskussioner kring den
pedagogiska dokumentationen skapar vi en verksamhet där språket hela tiden
är ett verktyg. Med språket som verktyg kan barnen uppleva delaktighet, ha
inflytande, lära av varandra, visa sina kompetenser, lära känna sig själva i olika
situatuioner, förstå fakta/processer/fenomen, dra slutsatser och samarbeta.
Språket är alltså inte ett mål i sig utan ett medel för att uppnå andra
läroprocesser.
Vi tar tillvara barnens nyfikenhet och intresse för det skrivna ordet och ger dem
utmaningar. Genom medvetet valda böcker, sagor, rim & ramsor, sånger ger vi
barnen intryck som de sedan kan införliva i sitt eget språk. Tillsammans med
barnen reflekterar vi över språkets form (exempelvis leka med ord, rim, ljud,
synonymer, motsatser, begrepp), vilket forskning visar ger en god språklig
medvetenhet.
Pedagogerna ska vara väl medvetna om sin betydelse som språkliga förebilder
och ge barnen utmaningar utifrån deras ålder och behov.
Kommunikation innefattar inte bara det verbala språket. Det finns många olika
uttryckssätt och vi vill ge barnen möjlighet att utveckla alla sina "100 språk".
Ett av dessa språk är dansen. Vårt förskoleområde har två
danspedagoger/förskollärare anställda som dansar med alla barn från tre års
ålder. Syftet med dansleken är att förmedla dansen som uttrycksmedel, att visa
hur man kan använda musikens rytmer och melodier till att skapa rörelser.
Dansen är lika mycket ett kulturskapande där barnen själva får komma med
idéer, som en förmedling av kultur genom att barnen blir invigda i dansen,
musiken och gestaltandets språk. Dansen skapar också en stor glädje och
gemenskap på våra förskolor.
Vår verksamhet utmanar barnen på olika sätt kring matematik och logiskt
tänkande. Vi vill främja barnens nyfikenhet att undersöka, jämföra, sortera, dra
slutsatser och komma fram till olika lösningar. Förskolan ska skapa
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förutsättningar till förståelse och möjlighet för barnen att individuellt och
tillsammans med andra förstå, lösa problem och tillämpa matematiskt och
logiskt tänkande. Barnen ges möjlighet att utforska det matematiska språket
och grundläggande matematiska begrepp. Under det förra läsåret arbetade våra
förskolor med ett gemensamt matematikprojekt "Matematisk mångfald i vår
närmiljö". Under läsåret 2011-2012 fortsätter vi att utforska matematikens
språk under det gemensamma projektet "Möte med rörelse". I våra interna
pedagogiska forum reflekterar pedagogerna tillsammans över hur barnen
undersöker och utforskar matematikens språk.
Resursanvändning
Pedagogernas kompetens
Miljön som den tredje pedagogen
Ett utforskande arbetssätt
Genusplan/likabehandlingsplan
Lpfö-98, reviderad 2010
Fn-Barnkonventionen
Uppföljning
I arbetslagen på resp möte samt genom arbetslagens egna utvärdering av
styrdokumenten två gånger om året.
Kungsholmens gemensamma pedagogiska plattform PEP
På våra planeringsdagar
I den årliga föräldraenkäten.
I medarbetarsamtalen
I samband med utvecklingssamtalen.
I projektarbeten.
I våra interna pedagogiska forum.
Utveckling
Att barnen bibehåller sin lust att lära och sin nyfikenhet på omvärlden är en
förutsättning för det livslånga lärandet. I våra pedagogiska forum arbetar vi
under läsåret med att titta på hur barnen utforskar matematik. Vi knyter ihop
teori och praktik och reflekterar över barnens läroprocesser tillsammans.
Vi fortsätter arbetet med att utveckla förskolans pedagogiska miljöer. Vårt mål
är att den pedagogiska miljön ska upplevas som en extra pedagog där material
och miljö skapar spännande och lärorika möten mellan barnen. Målet är också
att barnen ska möta en likvärdig pedagogisk miljö, som inspirerar till
utforskande och undersökande, oavsett vilken förskola barnet vistas på. Våra
interna pedagogiska forum stödjer detta arbete och ger utrymme för
pedagogerna att reflektera och inspirera varandra.
Vi fortsätter arbetet med att utveckla den pedagogiska dokumentationen, så att
den blir ett naturligt verktyg i arbetet för samtliga pedagoger. Dokumentationen
ligger till grund för barns och pedagogers gemensamma reflektion kring det
lärande och utforskande som pågår i verksamheten.
Verksamhetsplan Enhet
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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
87 %

Periodicitet
År

Kommentar:
ÅTAGANDE:

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller
(Förskola och hem)
Arbetssätt
Föräldrarna ska känna förtroende för att lämna sina barn till oss, samt tilltro till
att vår pedagogiska verksamhet väl kan möta barnens behov av stimulans och
utmaningar.
Vi organiserar en variation av tillfällen där föräldrar inbjuds att vara i aktiv
dialog med förskolan. Några exempel som förekommer är att bjuda in föräldrar
i projektarbeten, dela ut sommaruppgifter och juluppgifter, föräldramöten,
daglig kontakt, utvecklingssamtal/föräldradialog, fixarkvällar och familjefika.
Utvecklingssamtalet mellan föräldrar och pedagog om det egna barnet ska
gynna delaktigheten och ge föräldrarna en större insyn i verksamheten. Våra
föräldrarmöten har ett innehåll som kommunicerar vår barnsyn, det kompetenta
barnet och barns läroprocesser i förhållande till våra åtaganden. Våra
föräldraråd har ett innehåll som bidrar till att föräldrar får en fördjupad kunskap
om syftet med den pedagogiska verksamheten. Föräldrar uppmuntras att bidra
med sina frågor, erfarenheter och synpunkter. Föräldrar ska alltid känna sig
välkomna i vår verksamhet och bli delaktiga genom den pedagogiska
dokumentationen, inskolningen, den dagliga kontakten samt olika
föräldraarrangemang.
Inskolningen av nya barn och familjer är en viktig introduktion till förskolan
och ger en unik möjlighet att skapa ett förtroendefullt samarbete mellan
förskolan och hemmet. Alla föräldrar får inbjudan till
introduktionssamtal/utvecklingssamtal kring sitt barns situation på förskolan
varje termin. Föräldrarna får frågor före samtalet för att i lugn och ro kunna
förbereda sig. Varje avdelning har minst ett föräldramöte per termin med en
dagordning som uppmuntrar föräldrarna till att vara delaktiga i sitt barns
förskola. Varje arbetslag skriver veckobrev/månadsbrev för att informera
föräldrarna och göra dem delaktiga i verksamheten.
När det gäller barn med särskilda rättigheter diskuterar vi tillsammans med
föräldrarna för att bilda oss en gemensam uppfattning om barnets situation
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både i hemmet och på förskolan. Vi arbetar aktivt med att inkludera barn med
särskilda rättigheter.
Resursanvändning
Pedagogernas kompetens.
Den dagliga kontakten mellan förälder och pedagog
Introduktionssamtal/Utvecklingssamtal
Pedagogisk dokumentation
Föräldramöten
Föräldraråd
Olika familjearrangemang
Uppföljning
Den årliga föräldraenkäten.
I arbetslagen på resp möte samt genom arbetslagens egna utvärdering av
styrdokumenten två gånger om året.
Introduktionssamtal/utvecklingssamtal.
Föräldrarådsmöten två gånger per termin.
Föräldramöten en gång per termin.
Utveckling
Vårt förskoleområde eftersträvar en god kommunikation med vårdnadshavarna.
Under föregående år har vi arbetat fram väl fungerande föräldraråd och det har
blivit en större tydlighet i organisationen vad föräldrar kan vara med och
påverka. Veckobreven/månadsbreven har bidragit till att information når ut till
föräldrar på ett snabbt och enkelt sätt via e-post. Vi märker att detta skapar
trygghet hos föräldrar. Föräldrarna visar, genom exempelvis brukarenkäten, att
de känner stor tillit och förtroende för det pedagogiska arbetet på våra
förskolor. Ledningen vet att detta till stor del beror på den höga pedagogiska
kompetensen i förskoleområdet och är väl medveten om att detta är en stor
framgångsfaktor för vår verksamhet. Under 2012 arbetar vi för att bibehålla det
starka förtroende som föräldrarna visar vår verksamhet och fortsätter att
utveckla kvalitén på de samverkansformer som finns mellan förskola och
vårdnadshavare.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad 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:

Västra Kungsholmens förskoleområde har en budget i balans
Arbetssätt
Förskolechefen avläser budgeten i varje månad för att snabbt åtgärda om
prognosen aviker mot budget.
All personal informeras om budgeten vilket ger en ökad förståelse för
budgetramarna.
Förskolechefen samarbetar med stadsdelens budgetekonom för att följa
kostnaderna.
Medarbetarna prioriterar tillsammans de inköp som behöver göras och när
verksamheten är i behov av vikarier.
Resursanvändning
Förskolechef
Biträdande förskolechef
Tertialrapporter
Ekonomisk uppföljning
Kostnadsmedvetna medarbetare
Uppföljning
Budget följs upp vid arbetlagsträffar och samverkansmöten. Förskolechef följer
upp med stadsdelens ekonom.
Utveckling
Det ekonomiska läget för 2012 är ansträngt. Detta innebär att ledningen
kommer att vara restriktiv med resurserna. Den barnpeng som delas ut till
arbetslagen ska följas upp med skriftlig redovisning till ledningen. Alla
medarbetare ska vara medvetna om kostnader för inköp och vikarier. Eventuellt
måste vi förtäta barngrupperna för att möta det ansträngda ekonomiska läget.
Resursanvändning

Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

SID 13 (15)

Budget 2012
SAMMANFATTNING BUDGET 2012

Prestationsintäkter

26 000 Antal barn, snitt
Små
Stora

Övriga intäkter

Totalt
Summa intäkter

27 200

Lön

23 450

Övriga kostnader
S:a kostnader
Beräknat resultat

137
135
272

3 750
27 200
0

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

•

•
•
•
•
•
•
•

Fortsätta arbetet med att förankra vår gemensamma värdegrund
Implementera den reviderade läroplanen för förskolan
Fortsätta vårt arbete med att föra genomgripande diskussioner om
förskolans uppdrag och kunskapssyn för att öka samstämmigheten mellan
praktik och teori
Fortsätta vårt arbete med verksamhetsplanen till att omfatta mål och
arbetssätt utifrån de nationella målen, våra åtaganden och
förbättringsområden från föräldraenkäten
Utveckla arbetsformer som ökar barnens delaktighet och inflytande
Utveckla den pedagogiska dokumentationen så att den blir ett naturligt
verktyg i arbetet för pedagogerna
Utöka antalet datorer (i mån av det ekonomiska läget)
Revidera och vidarutveckla det arbetsmaterial som ligger till grund för
utvecklingssamtal med föräldrarna.
Utveckla barnens pärmar
Utveckla samverkansformerna vid övergången till skolan
Erbjuda pedagogerna kompetensutveckling och pedagogisk handledning
som är i samklang med våra mål och intentioner. Det ska ge glädje och
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inspiration i arbetet och medverka till att vi får en likvärdig och hög
kvalitet på alla våra förskolor.
Reflektion
Vi har en stor andel pedagoger med hög kompetens och stor vilja till utveckling.
Inom vårt förskoleområde finns en nyfikenhet att lära av varandra och dela med
sig av sina kunskaper. Ledningen har arbetat mycket för att pedagogerna ska se
helhetsperspektivet. Våra utbildningsinsatser sätter tydliga spår i arbetet och
utvecklar arbetet med barnen. Vi utvecklar barnens möjligheter till inflytande i
verksamheten.
Det är roligt att vi har kö till våra förskolor och att föräldrar sprider ryktet att vi är
en attraktiv förskola till blivande förskoleföräldrar. Vi arbetar under året för att
bibehålla det stora förtroende som föräldrar visar våra verksamheter. Det är roligt
att arbeta i en verksamhet som besitter så stor kompetens och vilja till ständig
utveckling och förnyelse.
Framtidtankar
Vår vision är att vi ska vara ett förstahandsval för föräldrarna på Kungsholmen,
utifrån vår pedagogiska verksamhet, samt att våra kompetenta pedagoger vill
stanna kvar i Västra Kungsholmens förskoleområde. Vi vill vara en attraktiv
arbetsplats med hög kompetens och goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Vi
vill att god kamratskap mellan alla medarbetare ska råda.
Personal- och kompetensutveckling
Vid eventuella vakanser bland pedagogerna kommer dessa att, så långt det är
möjligt, tillsättas med förskollärare . Vid eventuell vakans i våra kök kommer
denna att ersättas med utbildad personal.
Att Västra Kungsholmens förskoleområde ska vara en attraktiv, utvecklande och
lärande arbetsplats är en av våra visioner för verksamheten. Det innebär att:
Rekryteringsarbetet ska ske utifrån grundsynen att varje människa är unik och har
lika värde. Vi söker kompetenta kandidater av båda könen som lämpliga
pedagoger. Vid schemaläggning har vi ett verksamhetsfokus och varje anställd har
möjligheter att ge synpunkter under en tid innan schemat utprovas och senare
fastställs på en arbetsplatsträff.
Fysisk och psykosocial skyddsrond kommer att göras under år 2012. Vi kommer
att fortsätta vårt arbete med att ta fram handlingsplaner som ska förankras och
genomföras och följas upp för ständiga förbättringar.
De prioriterade målen för år 2012 kommer att vara:
•
•
•

Att fortsätta förankra vår gemensamma värdegrund
Att fortsätta förankra den reviderade läroplanen för förskolan
Att implementera de nya riktlinjerna för flerspråkighet i verksamheten
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•
•
•
•
•

Att implementera Kungsholmens förskolors gemensamma pedagogiska
plattform, PEP.
Att minska sjukfrånvaron
Att höja andelen anställda som utnyttjar stadsdelens förmånliga
friskvårdsprogram
Att fortsätta det goda arbetet med den psykosociala arbetsmiljön
Att arbeta vidare med innehållet i begreppen arbetsmoral och
arbetsorganisation

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

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

Bilagor
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Västra Kungsholmens förskoleenhet
Ingress
Vi vill se våra förskolors verksamheter som viktiga komplement till hemmet
och vill med verksamheterna bidra till goda och positiva uppväxtvillkor i
stadsdelen Kungsholmen och Essingeöarna.Vi vill lyfta fram förskolan som en
särskild lärorik arena där barn ges många möjligheter till socialt samspel,
kreativitet, skapande i olika former, nya upptäckter och utmaningar som
stimulerar till lärande och ger möjlighet till inflytande och ansvar. Vår
utgångspunkt är att barn är kompetenta och föds med en inneboende lust
och vilja att lära och utforska sin omvärld. Genom ett utforskande arbetsätt
där pedagogisk dokumentation och reflektion är viktiga redskap synliggör vi
barns kompetens och de lärande processer som pågår på förskolan.
Barnen på våra förskolor växer upp på Kungsholmen och vi ser det som vår
uppgift att samverka med hemmet och skapa spännande och lärorika
sammanhang. Vi hoppas att barnen som vuxna skall minnas sitt Kungsholmen
där barndomens förskola hade en central plats.
Västra Kungsholmens förskoleområde består av fem förskolor; St Görans
förskola (Röda villan), Kungsholms västra förskola (Gula villan), Förskolan
Trollet för infektionskänsliga barn, Förskolan Vallbarnen samt förskolan Valvet.
Förskoleområdet leds för närvarande av förskolechef i samarbete med tre
arbetsplatsansvariga pedagoger. Från och med den 1 februari 2012 kommer
det att finnas både förskolechef och biträdande förskolechef i ledningen.
ÅTAGANDE

•

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass
Vi följer Kungsholmens miniplan för övergång mellan förskola och skola. I
samråd med skolan erbjuder vi alla föräldrar ett överlämningssamtal inför
övergången till förskoleklass. 5-årsgrupperna besöker tillsammans med sina
pedagoger respektive förskoleklass och träffar sina blivande pedagoger och
kamrater. (Alla ovanstående aktiviteter under förutsättning att det fungerar
med förskolans övriga verksamhet).
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•

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

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

•

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel,
kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett
lustfyllt lärande.
På våra förskolor är kommunikation ett nyckelord som ska prägla och
genomsyra all vår verksamhet. Detta inbegriper även de allra yngsta
barnens kommunikation, som sker utan att de själva kan uttrycka sig
verbalt. I vårt arbetssätt tar vi tillvara barnens reflektioner kring sin omvärld
och bygger vidare verksamheten på dessa. Ett annat nyckelord är mötet
mellan människor, som ju förutsätter både icke-verbal och verbal
kommunikation. Att reflektera är något barnen redan från början
uppmuntras till, och får utmaningar i. Utifrån reflektion, samtal i mindre
grupper och diskussioner kring den pedagogiska dokumentationen skapar vi
en verksamhet där språket hela tiden är ett verktyg. Med språket som
verktyg kan barnen uppleva delaktighet, ha inflytande, lära av varandra,
visa sina kompetenser, lära känna sig själva i olika situatuioner, förstå
fakta/processer/fenomen, dra slutsatser och samarbeta. Språket är alltså inte
ett mål i sig utan ett medel för att uppnå andra läroprocesser. Vi tar tillvara
barnens nyfikenhet och intresse för det skrivna ordet och ger dem
utmaningar. Genom medvetet valda böcker, sagor, rim & ramsor, sånger ger
vi barnen intryck som de sedan kan införliva i sitt eget språk. Tillsammans
med barnen reflekterar vi över språkets form (exempelvis leka med ord,
rim, ljud, synonymer, motsatser, begrepp), vilket forskning visar ger en god
språklig medvetenhet. Pedagogerna ska vara väl medvetna om sin betydelse
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som språkliga förebilder och ge barnen utmaningar utifrån deras ålder och
behov. Kommunikation innefattar inte bara det verbala språket. Det finns
många olika uttryckssätt och vi vill ge barnen möjlighet att utveckla alla
sina "100 språk". Ett av dessa språk är dansen. Vårt förskoleområde har två
danspedagoger/förskollärare anställda som dansar med alla barn från tre års
ålder. Syftet med dansleken är att förmedla dansen som uttrycksmedel, att
visa hur man kan använda musikens rytmer och melodier till att skapa
rörelser. Dansen är lika mycket ett kulturskapande där barnen själva får
komma med idéer, som en förmedling av kultur genom att barnen blir
invigda i dansen, musiken och gestaltandets språk. Dansen skapar också en
stor glädje och gemenskap på våra förskolor. Vår verksamhet utmanar
barnen på olika sätt kring matematik och logiskt tänkande. Vi vill främja
barnens nyfikenhet att undersöka, jämföra, sortera, dra slutsatser och
komma fram till olika lösningar. Förskolan ska skapa förutsättningar till
förståelse och möjlighet för barnen att individuellt och tillsammans med
andra förstå, lösa problem och tillämpa matematiskt och logiskt tänkande.
Barnen ges möjlighet att utforska det matematiska språket och
grundläggande matematiska begrepp. Under det förra läsåret arbetade våra
förskolor med ett gemensamt matematikprojekt "Matematisk mångfald i vår
närmiljö". Under läsåret 2011-2012 fortsätter vi att utforska matematikens
språk under det gemensamma projektet "Möte med rörelse". I våra interna
pedagogiska forum reflekterar pedagogerna tillsammans över hur barnen
undersöker och utforskar matematikens språk.
•

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

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

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

Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar så är du välkommen att
kontakta:
Förskolechef Titti Rylander 08-508 08 133 / 135

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

Besök gärna vår hemsida
www.stockholm.se/kungsholmensforskolor/vastrakungsholmensforskoleenhet
Stockholm 2011 12 13
Titti Rylander
Förskolechef
Västra Kungsholmens förskoleområde

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Welanders väg 3-4

Box 49039, 100 28 Stockholm
S:t Eriksgatan 47A
Telefon: 08 508 08 000

Telefon: 08 508 08 133/135
Telefax:
E-post: kersti.rylander@stockholm.se
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