
   Förskoleavdelningen 

 

Förskoleområde Stuvsta          
Systematiskt kvalitetsarbete 
för perioden 2016/2017 
 

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. 

 

Utveckling och lärande 

För att tänka behöver hjärnan göra något av infomationen som 

kommer in, hjärnan behöver uttrycka informationen i en annan 

form än var den har tagits in. För att främja barns lärande blir det 

därav viktigt att vi ger barnen möjlighet till använda sig av och 

lära sig olika estetiska uttryckssätt, där leken ska vara 

tonigivande. Användandet av den  digitala tekninken har 

utvecklats och de äldra barnen gör egna filmer där de blandar 

digitala och analoga verktyg i skapandet och deras uttryckssätt, 

reflektioner, problemlösningar har utmanats för dem på ett 

meningsfullt sätt. Pedagogisk dokumentation hjälper oss att få fatt 

i hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom läroplanens 

målområden i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som 

förskolan bidrar med. Vi ska försöka urrskilja relationer och se mönster. Se 

skillnad över tid – vilka upptäckter gör barnet idag, imorgon nästa vecka? Vi ska 

inte lyfta upp skillnad mellan barnen  - utan skillnad i sig själv. 

 

Barns inflytande 
Om man upplever verksamheten som meningsfull vill man vara delaktig, om man kan skapa 

delaktighet och engagemang kan man skapa en verksamhet som närmar sig en demokratisk 

förskola. 

 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2442
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2442


Vår syn på demokrati är viljan att vara med och ta ansvar, göra val och förstå att 

olika val får olika konsekvenser. Förskolan har potential att bli en demokratisk 

arena om vi arbetar medvetet med gruppindelningar och organiserar för 

intelligenta sammanhang. Barnen ska utmanas i sitt tänkande. Vi måste träna oss i 

att ha samtal, debatt, konflikt, dialoger för att befinna oss i en demokrati. Vi vill 

rusta barnen inför en framtid där öppenhet råder. 

Genom vårt arbete med pedagogisk dokumentation får barnen inflytande i 

verksamheten utifrån sina intressen och behov även om de inte har ett verbalt 

språk.  

 

 

 

 

 

Normer och värden 
”Världen utanför förskolan är inte millimeterrättvisa lika lite som ”alla barn är lika”. Istället ska 

vi arbeta för att göra alla barn mer och mer olika – då blir de jämlika.” (Loris Malaguzzi) 

 

För oss är arbetet med att levandegöra Planen mot 

diskriminering och kränkande behandling i verksamheten 

viktigt. Utifrån utvärdering av 2016 års plan har vi valt 

att under 2017 att arbeta vidare med att förankra och 

definiera vår plan för för flerspråkighet och 

transkulturellt förhållingssätt. Vi undersöker tillsammans 

vad ett transkulturellt förhållningssätt innebär för oss i 

praktiken tillsammans med barnen? Vi arbetar bl.a. med 

nyckelbegrepp på flera olika språk. 

 

Förskola och hem 
Varje människa bär med sig sitt personliga kunnande och i relation med andra kompetenta 

människor vidgas det egna, den andres och det gemensamma kunnandet. Vi blir mer kompetenta i 

mötet med andra människor. 

 

Inför varje nytt läsårsstart bjuder vi in nya föräldrar till ett informationsmöte och 

berättar om förskolans verksamhet och organisation. Vi ser att det är viktigt att 

föräldrar får en så riktig information som möjligt om våra förskolors verksamhet 

för att kunna ta ett medvetet och önskat val av förskoleplats för sina barn. Som 

förälder behöver man förstå vad det inebär att ha sitt barn på förskola tilsammans 

med andra förädrars barn – förskolan är en gruppverksamhet. Att hitta ett 

professionellt och nära samarbete med alla föräldrar som gynnar varje barn är 

spännande och utmanande. Vi balanserar vår profession, våra kunskaper och 



erfarenheter av att arbeta med barn i grupp med föräldrarnas kunskaper och 

erfarenheter om sitt barns behov. 

 

 

 

 

 

 


