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Varje förskoleenhet arbetar enligt skollagen systematiskt och kontinuerligt med 

att följa upp verksamheten, analysera resultaten och med utgångspunkt i detta 

planera och utveckla utbildningen. Syftet är att uppfylla målen i förskolans 

läroplan och andra nationella mål som till exempel barnkonventionen samt 

verksamhetsplanen upprättad av förskolenämnden i Huddinge kommun. 

Ambitionen är att skapa dialog om måluppfyllelsen, orsaker till eventuella brister 

samt åtgärder för att höja måluppfyllelsen. Förskoleenheternas systematiska 

kvalitetsarbete och resultat följs upp av huvudmannen och redovisas för 

vårdnadshavarna bland annat genom denna information. 

 

 

Den pedagogiska omsorgen omfattas i likhet med förskoleverksamheten av 

huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Lagkraven för pedagogisk omsorg är 

inte lika strikta som för förskola men ambitionen i Huddinge kommun är att 

samtliga verksamheter ska hålla en hög kvalitet. 

 

Verksamheten består av tre delar: fyra familjedaghem, en verksamhet för omsorg 

på obekväm arbetstid, Nattviolen, samt åtta öppna förskolor, varav fyra belägna i 

familjecentraler. Alla verksamheterna arbetar på olika sätt med pedagogisk 

plattform, att utveckla uppföljningsarbetet, dokumentationen och utöka/förbättra 

arbetet med digitala hjälpmedel. 

Familjedaghemmen arbetar särskilt med att fördjupa sig i pedagogisk 

dokumentation, kollegiala reflektioner och att utveckla sin kompetens genom 

användning av lärplattorna. 

På Nattviolen ökar antalet inskrivna barn och verksamheten utvärderas därför 

kontinuerligt. Barnen känner trygghet och trivs, vilket visas genom att de längtar 

till Nattviolen. För att öka tryggheten även för personalens kvälls- och nattjänster 

har handlingsplaner arbetats fram. Nu kommer tid avsättas för att utveckla 

utvärderingsmetoderna för verksamheten ytterligare. 

Inom öppna förskolan har den nyutvecklade enkäten genomförts, analyser gjorts 

och framgångsfaktorer samt utvecklingsbehov identifierats. Över lag är 



föräldrarna väldigt nöjda och känner sig väl bemötta. Önskemål om utökade 

öppettider över lunchen har delvis kunnat bemötas och det blev tydligt att man 

kan arbeta ytterligare för att tydliggöra barnkonventionens innebörd. 

Verksamheten samverkar med barnavårdscentraler, mödravårdscentraler, social- 

och äldreomsorgsförvaltningen, biblioteket, dietister, tandhygienister och kyrkan i 

strävan att hjälpa barnfamiljer på olika sätt, skapa nätverk och bryta isolering. I ett 

samkraftsprojekt kommer man också att arbeta med ett digitalt hjälpmedel Va 

med samt uppsökande verksamhet gentemot de över 300 nyanlända familjer och 

drygt 400 ytterligare (?) som väntas komma under året. Projektet heter 

Familjeöppet för nyanlända och här finns en nära kontakt med både RCN och 

kommunens bosättningsenhet.  

 

 


