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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. 

Utveckling och lärande  

Sländans systematiska kvalitetsarbete syftar till att utveckla kvalitén genom 

att utifrån förskolans läroplan kunna beskriva hur man gör för att omsätta 

begreppen till det praktiska pedagogiska arbetet på Sländans förskola. För 

att Sländan ska kunna driva en verksamhet av hög kvalitet, ska 

personalgruppen reflektera över och förstå sambandet mellan läroplanen och 

det dagliga arbetet.  

Organisationen i arbetslaget ger utrymme för observation, anpassning, 

dokumentation och reflektion i arbetet. Lokalerna är anpassade efter det 

behov som finns hos varje barn.  

Det finns pedagogiskt material framme och aktivitetsrum är öppna för att 

främja egna val och utforskande. Barnen får uppleva variation i miljön och 

har frihet att göra självständiga val, både i relation till pedagoger, andra barn 

och aktiviteter.  

Ute- och innemiljön har setts över för att se hur de kan utvecklas vidare för 

barnens behov.  

 

Barns inflytande  

Den pedagogiska miljön anpassas för att kontinuerligt ge barnen möjlighet 

till inflytande och delaktighet. Stor vikt läggs vid att utveckla barnens 

kommunikation, något som är grunden för att kunna välja och vara 

delaktiga.  

Personalens förhållningssätt ger barnen större möjlighet att själva välja och 

bestämma över sina egna angelägenheter. Pedagogerna reflekterar 



kontinuerlig över hur man ge ökad möjlighet till barnen att kunna 

kommunicera via att anpassa  

stödet, ändra saker i miljö, tillgängliggöra för att barnen får chansen att 

uttrycka sig i sin egen takt. Konkreta exempel är:  

kompletterande kommunikation (TAKK)  

uppen jobbar medvetet med sin egen 

språkanvändning, genom att: sätta ord på saker; använda korta meningar; 

använda ett tydligt och koncist språk.  

 

Normer och värden  

Verksamheten speglas av ett respektfullt förhållningssätt där varje barn ses 

som unikt med full rätt till delaktighet och rätt att uppleva meningsfullhet.  

 

Förskola och hem 

 Det finns möjlighet till daglig kontakt mellan vårdnadshavarna och 

pedagogerna via olika kommunikationskanaler som t.ex. dagliga möten, 

telefonsamtal, mejl. Barnen tar dagligen med sig en kontaktbok hem där det 

har dokumenterats om barnens upplevelser både i skrift och bilder. Syftet 

med boken är att vara ett kommunikationsstöd för att barnen lättare ska 

kunna återberätta dagens aktiviteter.  

Grillfest och soppkväll har varit mycket uppskattat av föräldrarna. Det blir 

ett bra tillfälle att träffa och utbyta erfarenheter med andra föräldrar på 

förskolan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


