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1. Organisation och beskrivning av verksamheten
Förskolan Humlan är en fristående förskola som ligger i Alla Nationers Fria Skola (ANFS) i Vårberg
som ligger nära tunnelbanestationen och bussar.
Huvudmannen för förskolan är styrelsen för ANFS. Huvudmannen ansvarar för att förutsättningar för

www.anfs.se kontakt info@anfs.se

Förskolan Humlan vid ANFS, Vårholmsbackarna 100, Skärholmen

3

den pedagogiska verksamheten genomförs i enlighet med nationella bestämmelser, föreskrifter och
enligt de styrande författningar. Ansvaret för förskolan har rektor tillika förskolechef. Verksamhetens
ledarskap utförs av biträdande förskolechef som är utbildad förskollärare och specialpedagog.
Öppethållande regleras av Stockholm Stads riktlinjer och kan vid behov utökas till kl. 6.30 - 18.30. För
närvarande har vi öppet varje dag från kl. 7.00 till 17.30, enligt föräldrarnas uttalade önskemål.
Förskolan stänger fyra dagar om året för planeringsdagar, jouromsorg kan erbjudas.
Sommaruppehåll i verksamheten sker under veckorna 27 - 31. Under sommaruppehållet erbjuder vi
sommarförskola för de barn som tar semester under en annan period. Vi upplyser vårdnadshavarna
om vikten av semester för små barn.
Kö- och placeringsregler: Vår förskola är med i Stockholms stads gemensamma ansökningssystem
(GAS) och omfattas av Stockholms stads regler för placering. Vi har ingen intern kö. Om man bor i en
annan kommun sker placering i samråd med den kommunen. Förskole avgiften är gemensam för
Stockholms stad kommunala och privata förskolor.
Förskolan har tillstånd till 65 förskoleplatser för barn i ålder ett till fem, som är fördelade på tre
avdelningar: Nyckelpigan (ett till tre år), Myran (tre till fem år), Fjärilen (tre till fem år).
Varje arbetslag har en avdelningsledare. All personal har adekvat till yrket utbildning. De flesta i
personalgruppen är flerspråkiga och förutom svenska, talar arabiska, engelska, persiska, ryska.
Våra pedagoger är utbildade förskollärare och barnskötare med lång erfarenhet av arbete i förskola.
Våra lokaler är stora och ljusa och ligger på bottenvåningen av Alla nationers Fria Skola. Då lokalerna
är rymliga, finns det goda förutsättningar för att skapa mindre rum i rummen och arbeta i små
grupper. Vi förändrar miljön kontinuerligt efter barnen behov och inflytande. Vi har tillgång till
skolans lokaler såsom idrottshallen, biblioteket, matsalen. För de minsta, har vi en inhägnad gård i
anslutning till förskolan. Vi har nära till naturområden och parklekar som vi besöker flera gånger i
veckan. Vi har även gångavstånd till Skärholmens bibliotek som erbjuder ett stort kulturutbud.
Maten tillagas i skolans kök. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål. Endast halalkött.
Städningen av lokalerna utförs av lokalvårdare.
Vi har tillgång till stödfunktioner som specialpedagog, administratör, IT-konsult och vaktmästare.
En person från styrelsen har direkt koppling till verksamheten, vilket gör att beslutsvägarna är korta
samt att vid behov kan personalen och föräldrar föra direkt dialog med huvudmannen.
Vi dokumenterar vår verksamhet och barnens lärprocesser med digitalt dokumentationsverktyg, i
appen TYRA. Föräldrarna bjuds in till denna app och kan dagligen följa sitt barns utveckling på
förskolan. Vi följer den obligatoriska för svensk förskola läroplan Lpfö 98 och övriga riktlinjer gällande
förskoleverksamhet.
Vid utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet, tar vi hänsyn till föräldrars inflytande dock
med barnen i fokus. För detta följer vi våra rutiner för synpunkts- och klagomålshantering, bilaga 8.
Vi är en flerspråkig förskola och ser mångfald som en tillgång. Vi firar gärna högtider från olika
kulturer och lär av varandra. Skolan erbjuder skolskjuts till och från skolan, även förskolans barn
erbjuds detta. Barn från hela Storstockholm samt grannkommuner är välkomna till oss.

2. Förskolans värdegrund
Förskolans värdegrund vilar på demokratiska principer och förankras med de värden som är grundläggande för läroplanen för förskolan Lpfö98 / 2016. Dessa är:
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- Trygghet. Vi vill att varje barn upplever trygghet och har det roligt på förskolan, därför arbetar vi
för att:
o barn upplever samhörighet och känner sig trygga i förskolans alla situationer
o barn får bekräftelse för sin identitet
o barn stärker styrkor och upplever att ”jag kan”
o stärka föräldrasamverkan med barnet i centrum.
- Respekt för människors olikheter, allas lika rättigheter, individens rätt att existera och verka
utifrån sina egna förutsättningar, sin kulturella bakgrund. Vi vill att barnen:
o Känner delaktighet i den svenska kulturen och upplever dubbel kulturtillhörighet
o tar hänsyn och försöker leva sig in i andra människors situation
o utvecklar en vilja att hjälpa andra
o upplever att ”jag behövs, jag är viktig” och ”jag vet hur man gör vänskap”
o visar respekt för allt levande
- Ansvar, rättvisa och inflytande. Vi implementerar i den dagliga verksamheten demokratiska
grunder som rättvisa och ansvar. Vi anser att det är viktigt att barn:
o upplever att de har inflytande över sin vardag på förskolan.
o utvecklar förståelse för koppling mellan inflyttande och ansvar
o utvecklar tankar kring betydelsen av demokratiska beslut och rättvisa
o tar ansvar för vår gemensamma inne- och utemiljö
- Kommunikation. Genom positiv uppmärksamhet och uppmuntran vill vi att barn:
o visar nyfikenhet och ställer frågor
o uttrycker sina tankar, känslor, hypoteser
o får gehör för sina synpunkter och känner sig respekterad av både pedagoger och andra
barn
o upplever sig respekterat oavsett kommunikationssätt.
Förskolans värdegrundstenar skall prägla personalens förhållningssätt och dagligen implementeras i
verksamheten.
3. Om planen mot diskriminering och andra handlingsplaner
Förskolan arbetar för att lägga en grund som motverkar diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. Planen mot diskriminering syftar till att främja barns likarättigheter oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller funktionshinder samt förebygga och förhindra trakasserier och annan
kränkande behandling enligt skollagen 1 kap 2 §.
I förskolans läroplan Lpfö 98/16 står det att ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och
integritet, alla människors likavärde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och
utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen”.
Detta betraktar vi som vår ledstjärna.
Förskolans plan mot diskriminering gäller för verksamhetsåret 2018 - 2019. Vi följer upp den och
utvärderar kontinuerligt enligt rutiner för förskolans systematiska kvalitetsarbete. All personal och
barn involveras. Vårdnadshavare är delaktiga genom enkät, uppföljning av synpunkter, uppmuntran
till återkoppling på våra styrdokument, samt vid olika möten och samtal. Den aktuella Planen mot
diskriminering finns i ett separat häfte.
Andra styrande handlingsplaner och dokument är:
- Handlingsplaner för barns säkerhet med rutiner för livräddning, allergier, barn som försvunnit,
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anmälan till SOC, brand, rutiner i trafiken, vid utflykter m.m.
- Struktur för systematiskt kvalitetsarbete
- Årsplan kallad även Årshjul
- Rutiner för föräldrarnas synpunkt- och klagomålshantering, finns som bilaga i detta dokument
Vi uppdaterar rutiner och handlingsplaner allteftersom, beroende på krav och behov.
Dessa dokument är tillgängliga på alla avdelningar och delvis på vår webbsida.
4. Utvecklingsområden utifrån Kvalitetsredovisningen 2017–18
Våra utvecklingsområden inför verksamhetsåret 2018–19 formulerades i Kvalitetsredovisningen
2017–18 enligt nedanstående:
 De nya barnen ska känna sig trygga
 Fortsätta arbetet kring den gemensamma värdegrunden
 Utveckla den pedagogiska dokumentationen
 Fler aktiviteter med språket i fokus som tex. berättandehörnor
 Uppmuntra barnen till att välja prata inför en grupp
 Fortsätta med det digitala kommunikationsverktyget Tyra
 Bättre rutiner för samarbete och övergångssamtal till skola
5. Grovplan
Höst (aug.-nov.)
o

Normer, värden, kultur:
● Bekanta sig och orientera i den nya miljön inne och ute
● Uppdatera med barnen förskolans regler för samvaro och för miljö
● Arbeta aktivt med förskolans värdegrund och plan för likabehandling.
● Allemansrätten och konsten att vistas i skog och mark

o

Lärande: matematik, teknik, naturvetenskap
 Projekt med inslag av matematik/teknik utifrån barnens intresse
 Naturvetenskapliga experiment utifrån barnens intresse

o

Lärande: språk, natur
 Litteratur och drama utifrån barnens intressen
 Utforska vår närliggande naturområden och vår ”egen” skog i närheten
 Naturväxlingar och djur, vi forskar i skog och mark
 Vi skapar med material som vi hittar i naturen
 Trafik: hur färdas vi tillsammans, vi övar oss på att färdas tillsammans
 Varje barn vistas ute oavsett väderlek, vi flyttar ut en del av verksamheten
Vinter (dec.-mars):

o

Normer, värden, kultur:
 Temaarbete/projekt utifrån barns intresse och behov
● Traditioner, t.ex. jul i omgivningen, jul-pynta, julmarknad, julpyntade skyltfönster på
stan, besök av tomten och Luciafirande tillsammans med vårdnadshavare
● Skapande verksamhet kring kultur och traditioner

www.anfs.se kontakt info@anfs.se

5

Förskolan Humlan vid ANFS, Vårholmsbackarna 100, Skärholmen

o

Lärande: språk, matematik/teknik, naturvetenskap:
● Litteratur om vinter, drama, språklekar
● Matematik/teknikaktiviteter utifrån barnens intresse
● Naturvetenskapliga experiment utifrån barnens intresse

o

Lärande: språk, natur
● Naturprojekt utifrån barnens intresse
● Vi hjälper djur och fåglar med att klara av vintern
● Naturens kretslopp på vintern, t.ex. vi söker spår av djur i naturen, ”vår” myrstack
● Kretslopp, t ex. vattnets olika tillstånd

o

o
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Vår (mars-juni)
Normer, värden, kultur:
● Allemansrätten
● Lära oss om samt fira traditioner t ex fettisdagen, nationaldagen, midsommar
● Projekt som är kopplat till utflykter, t ex Skansen
● Kultur kring vernissage och knytkalas med vårdnadshavarna
● Avslutning för barn som ska börja i skolan (barnen bestämmer vad de vill göra)
Lärande: språk, matematik och naturvetenskap, natur
● Utforskande och experiment inne och ute i naturen
● Förkultivera inne och odla olika växter ute
● Kretslopp utifrån barns intresse, t.ex. källsortering, städdagar, vad man får/inte får slänga
i naturen och varför

Verksamhetens finplanering sker och revideras utefter barnen intressen och behov. För att skapa en
röd tråd mellan avdelningarna på förskolan arbetar vi efter ett gemensamt tema men med flera olika
projekt utefter barnens inflytande. Grovplanen samspelar med förskolans årsplan.
6. Målområde: Normer, värden och barns inflytande
Vi på Förskolan Humlan strävar efter att barnen utvecklas mot nedanstående mål:
Mål: Trygga barn som visar empati och respekt i samspel med andra
Kriterier:
- Barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn och leva sig in i andras situation.
- Barn försöker lösa konflikter genom att prata med varandra eller be en vuxen om hjälp.
- Barn hjälper varandra.
- Barn lär sig om vad de kan påverka och genom att bli delaktiga i olika beslut lär sig att ta ansvar.
- Samtliga barn på förskolan stimuleras till likvärdigt inflytande i verksamheten.
Metoder och förhållningssätt:
- Vi undviker onödig hjälp däremot ger vi barnen verktyg för att stärka självständigheten
Vi ser hjälp till självhjälp som en pedagogisk metod, t.ex. uppmuntrar även de yngsta barnen att
ta mat själva, duka av, plocka efter sig, mm. Vi skapar mer utrymme i planeringen för barns
självständighet för t.ex. gott om tid för hygien, påklädning, samtal.
”All onödig hjälp är ett hinder i barns utveckling” (Montessori) – är även vårt motto.
- Vi anpassar barnens miljö för att stärka barns självständighet och inflytande.
Vi arbetar för att skapa inspirerande och utmanande miljöer utformade efter barnens mognad,
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förmågor och intressen. Vi ser till att inomhusmiljön främjar barns självständighet och inflytande,
t.ex. klädhyllor, bord och stolar ska ge barn frihet (ej begränsning). Barn har rätt till avskildhet, de
ska kunna välja var de ska vara, därför ska de ha tillgång till flera rum och stationer. Barn ska
själva kunna ta fram lekmaterial och kunna leka och skapa närhelst de vill (utvecklingsområde)
Barn är involverade i diskussioner om regler som gäller för de olika utrymmena/stationer.
Vi ger barnen verktyg för konfliktlösning
Vuxna ska vara medlekande pedagoger för att kunna förstå processer i gruppen och agera.
Barn ska få tid och vägledning för att lösa konflikter, vi ska avvakta och inte rusa in i situationen
direkt. Vi visar hur man agerar empatiskt och vägleder barnen i att följa oss. Vi visar och
uppmuntrar att ”göra förlåt”.
Vi stärker barns förmåga till självhävdelse så att de tydligare ska kunna uttrycka att: ”jag vill”, ”jag
vill inte”, ”stopp-handen”, osv
Tydliga regler och gränser.
Tillsammans med barnen bearbetar vi förskolans regler. Pedagogens uppgift är att konsekvent
följa överenskommelser och vid behov sätta gränser. Det är vår uppgift att visa vägen mot en bra
värdegrund.
Flera forum för barns delaktighet i sitt lärande
Barnen dokumenterar själva med pedagogs hjälp i våra dokumentationsverktyg TYRA.
Barnen ges utrymme att påverka planering för verksamheten. Vi reflekterar med barnen, noterar
och återkopplar så att barnen ska kunna uppfatta att deras röst är viktig. Vi röstar fram olika
aktiviteter. Vi synliggör för barnen, vad det är som de får bestämma över. Ibland använder vi
mellanmålsstund för summering av dagen.
Med de minsta barnen använder vi oss utav bildspråk och kroppsspråk.
Att lyckas, att klara sig själv ska upplevas som ett lustfyllt moment, därför framhåller vi det för
barnen, vi sätter ord på deras erövringar, ”titta, du kan!” Vi brukar tillsammans med barnen lyfta
fram vad det är som de har lärt sig.
Dagligt arbete i smågrupper så att varje barn blir bekräftat och därmed får utrymme till
delaktighet och inflytande. Varje barn ska få utrymme att uttrycka sin vilja/ovilja och därmed
kunna påverka sin situation. Det är viktigt med dokumentation som lyfter barnens inflytande.
Vi erbjuder en verksamhet som stärker motorikens alla delar
Vi vistas ute varje dag, oavsett väder. Att vistas i skog och mark ger barnen möjlighet att träna sin
grovmotorik. Vi klättrar, leker, utforskar och får frisk luft på köpet. Vi besöker varje vecka olika
parker i närområdet där barnen åker kana, klättrar i klätterställningar och gungar. Finmotoriken
tränar vi kontinuerligt genom att t e x klippa, lekskriva och bygga med plus-plus men även genom
att t e x bre sig egen smörgås eller dra upp dragkedjan på sin (eller kompisens) jacka.

Mer exempel på planerat arbetssätt:
Vi arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor och ser detta som ett löpande arbete genom
förskolans hela verksamhet. Pedagogerna är goda förebilder i sitt sätt att vara gentemot varandra
och barnen. Utöver detta arbetar vi med känslokort, kompisböcker och dramatiseringar med
värdegrundsperspektiv. Vi lyfter barnens styrkor och positivt handlande för att stimulera ett positivt
beteende.
Vi uppmuntrar barn till delaktighet genom att diskutera och ta upp olika dilemman med dem.
Med uppmuntran och öppna frågor vill vi stimulera barns tankar och funderingar.
Uppföljning och utvärdering:
Observationer av processer i barngruppen, samtal och pedagogisk dokumentation ofta med barns
medverkan. Fråga barn och notera vad är det som de har lärt sig, helt direkt efter aktiviteten. Med
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det vill vi bekräfta barns delaktighet i sitt lärande (utvecklingsområde)
Enligt förskolans läroplan lägger vi stor vikt vid att varje barn ska ha medinflytande och känna eget
ansvar. Förskolan är i ständig utveckling och vår roll som medforskande pedagoger kräver att även
vår syn på barns självständighet ständigt uppdateras.
7. Målområde: Utveckling och lärande
Mål A: Vi strävar efter att barn utvecklar ett rikt språk både på svenska och sitt modersmål.
Kriterier:
- Barn försöker benämna saker och sätta ord på händelser och upplevelser.
- Barn reflekterar och utvecklar uppfattning om sin identitet.
Metoder:
- Visualisera olika begrepp
Med bilder ur förskolans vardag konkretiserar vi olika situationer, benämner, bildar begrepp.
Flanotavla, bilder och bilderböcker använder vi som underlag när vi berättar sagor och historier.
Med hjälp av barnens tolkningar tyda deras teckningar och anteckna så att det blir underlag till
samtal med barn och föräldrar.
- Vi använder och vidareutvecklar språkstimulerande metoder, tema och projekt
Daglig bok-stund, rim och ramsor, drama, sång-och rytmlekar är metoder som används på alla
avdelningar. Pedagogerna använder ett nyanserat vardagsspråk med korrekta benämningar den
dagliga kommunikationen med barn och med varandra. Vi undviker att förenkla språket.
- Barn återberättar
I smågrupper och samlingar uppmuntrar vi barn att återberätta t.ex. utifrån dagen på förskolan.
Vi skapar talutrymme så att barn ska få prata till punkt. Vi arbetar under längre tid med en och
samma bok så att barnen ska kunna ställa fördjupande frågor och återberätta. Föräldrar får
vetskap om dessa böcker för att kunna fortsätta med dem hemma (utvecklingsområde ur
målområde Förskola och hem).
Vi ägnar gott om tid för förberedelse med barn inför utflykter och kulturupplevelser. Efteråt
utvärderar vi tillsammans alla intryck och sätter ord och begrepp på saker och ting.
Vi uppmuntrar barn att skapa egna berättelser, utveckla historier och ta fram hypoteser.
- Vi arbetar i smågrupper flera gånger om dagen för att skapa talutrymme
Vi skapar gott om talutrymme för barn och uppmuntran till att ställa frågor och hypoteser. I liten
grupp får de tysta barnen utrymme och tid för att våga tala. Vi tar till vara även småstunder och
rutiner för att stimulera till samtal, använda öppna frågor och söka svar. (utvecklingsområde)
- Vi tar vara på de vardagliga rutinerna i språkutvecklande syfte.
I rutiner, som t ex vid blöjbyte, påklädning, städning, uppmuntrar vi barnen till samtal, benämner
olika saker och sysslor (”ett språkbad”). Vi försöker använda ett nyanserat språk.
- Skriftspråksutveckling genom medveten bokläsning och skapande
Barnen lek-skriver sitt namn på sina teckningar, framställer ”pengar” biljetter, osv vilket
stimulerar dem till att försöka skriva. Ibland sätter vi små namnskyltar på olika saker.
- Vi erbjuder barnen att leka lekar ur olika kulturer och traditioner
Vi sjunger och leker med barnen de traditionella svenska sånger och lekar som Bro, bro, breja,
Bockarna Bruse, mm. Vi sjunger och leker lekar från andra kulturer. Vi erbjuder kulturupplevelser
i närområde och på stan, såsom Skansen, barnteater, museum, konstrunda i närområde.
- Modersmål
Vi använder oss av de språkresurser som finns och översätter olika händelser på ett naturligt sätt.
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Modersmålsgrupper har återkommande aktiviteter. Vi kommunicerar löpande till föräldrarna,
främst via veckobrev, vilka sagor/sånger/lekar som är aktuella just nu och uppmuntrar dem till
att prata med barnen om detta hemma. Vi uppmuntrar även föräldrarna att gå med sina barn till
biblioteket och låna hem de böcker som vi för tillfället läser, på sitt modersmål.
Mer modersmål i samverkan med vårdnadshavarna
Vårdnadshavarna har tillgång till barnens portfolio i TYRA. Vi uppmuntrar vårdnadshavarna att
titta på och samtala om barnens bilder och uppmuntra barnen att återberätta på sitt modersmål.

Se även bilaga 8 ”Förskolans språkplan för stimulans av barnets modersmål och svenska, VT-19”
Mål B: Barn stärker sin förmåga att utforska teknik, naturvetenskap och matematik

.

Kriterier:
- Barn frågar och undersöker för att skapa eget underlag för reflektioner, hypoteser och slutsatser.
- Barn utvecklar nyfikenhet på samband mellan orsak och verkan.
Metoder:
- Vi ”vardags-experimenterar” med barnen för att väcka nyfikenhet och stimulera till frågor
Vi använder olika dagliga situationer för att bekräfta barnens nyfikenhet, t ex att vatten kommer när
man öppnar kranen, lampan tänds när man trycker på knappen, blixtlåset öppnas/stängs när man
drar ner/upp det osv.
Vi använder vardagsmaterial för matematik, t ex tidräkning med äggklocka och timglas, jämför volym
i tillbringare. Vi uppmärksammar matematiken vid matbordet exempelvis genom att räkna och
jämföra, mycket/litet. Matematisk tänkande vid dukning, t ex en gaffel vid varje tallrik.
Sorteringsövningar i naturen med t e x tunga stenar/lätta stenar, långa pinnar/korta pinnar, löv av
olika slag o s v .
- Vi stimulerar till vardagsexperimenterande genom att ordna lådor med naturvetenskapligt,
tekniskt och matematiskt material som är lättillgängliga för barnen
Forskningslåda med luppar, förstoringsglas, timglas, måttband, mm ska finnas till hands.
Teknisk låda med hänglås och nycklar, magnet, dragkedja, ficklampor, lego, olika sort av
konstruktion- och byggmaterial ska finnas till hands.
Vi samlar forskningsmaterial med barnen för undersökning, t ex snö, pinnar, stenar.
Vi använder rätt begrepp i tekniska och naturvetenskapliga sammanhang.
- Vi använder teknik, matematik och naturvetenskapliga fenomen på gården och i sandlådan
t ex vattenlek och forskning utomhus efter regn, eller när vi dukar fram med barn, vi använder
matematiska begrepp såsom ”en tallrik vid varje sittplats”.
- Vi genomför olika spännande experiment med vattnets olika tillstånd
Vi följer väder- och naturförändringar och resonerar kring dem, kring orsak och verkan.
Förutom det vanliga lekmaterialet har vi även en hel del material från verkligheten.
Vi skyndar inte på barns experimenterande utan vi skapar gott om utrymme eftersom barnens
lärandeprocesser inte kan tvingas fram, utan dessa bör ske på barns fria villkor.

Mål C: Barnen utvecklar insikt för naturen och respekt för allt levande.
Kriterier:
- Barnen utvecklar nyfikenhet och omtanke för djur, insekter och natur.
- Barn utvecklar förståelse för naturens kretslopp och vill ta hand om miljön
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Metoder:
- Vi utmanar barnen att se naturvetenskapliga fenomen och handleder dem i att observera och
beskriva det vi ser och upplever genom att använda ord och bilder.
- Vi planerar så att barn kan följa naturens gång i närmiljön.
Vi besöker ”vår skog” varje vecka, vi pratar om årstidsväxlingar och om vart t e x olika insekter
och djur tar vägen på vintern.
- Våra kontinuerliga skogsutflykter blir alltid en spännande upplevelse.
Vi, medforskande pedagoger upptäcker olika händelser i skogen. Vi dokumenterar genom att
fotografera, rita, beskriva. Vi använder olika redskap som kikare, luppar, ficklampor samt alla
våra sinnen för att upptäcka saker i naturen. Vi gör vår yttersta för att väcka barns intresse för till
synes småsaker i naturen (utvecklingsområde).
- Vi utvecklar ett respektfullt sätt att vara i skogen och lär oss om allemansrätten.
Pedagoger föregår med gott exempel och upprätthåller med barnen respektfullt förhållningssätt
för naturen, t ex vi flyttar daggmasken till en bättre miljö, vi går runt för att inte störa myror eller
stannar upp och lyssnar på ljud i skogen. Vi städar alltid efter oss, vi är ju gäster i skogen.
- Vi besöker andra naturområden som en bondgård, stränder, ängar, parker, Skansen
Barnen utvecklar respekt och omtanke om djur genom att t.ex. mata fåglar. Vi pratar om och
med djuren och sjunger för dem. Barn har mat med sig för djuren där det är tillåtet.
- Vi tar hand om vår miljö
Vi uppmärksammar skräp ute i naturen och närmiljö. Vi pratar om vad man får/inte får slänga
och varför. Vi har återkommande städdagar med barnen både inne och ute. Barn hjälper till efter
sina förmågor, de krattar, sopar, plockar. Inomhus torkar barnen av bord och stolar. Städlekar
brukar bli väldigt uppskattade av barnen.
Uppföljning och utvärdering
De beskrivna arbetssätten ligger till grund för avdelningens finplanering och anpassas efter barns
mognad, behov och intresse.
Utvecklingsområde:
Vi ordnar utvärderande barnmöten där de återkopplar och samtalar kring sina observationer och
tolkar händelser. Barns återgivning och reflektioner är vårt underlag till vidare planering.
På småbarnsavdelning läser vi av barnens signaler och tolkar. Vidare uppföljning och utveckling sker
enligt grunder för kvalitetsarbete som beskrivs i kapitel 10 i denna Verksamhetsplanen.
8. Målområde: Samverkan med förskoleklassen, fritidshemmet och skolan
Mål: Barn visar intresse och viljan att börja i skolan.
Kriterier:
- Barn visar intresse till att delta i specifika aktiviteter i samband med övergången till skolan.
- Barn försöker leva upp till de förväntningar som är kopplade till skolstarten
Metoder:
- Vi organiserar en skolgrupp med blivande skolbarn.
Skolgruppen träffas regelbundet under våren för att bekräfta de erfarenheter som viktiga inför
skolstarten. Med detta menar vi att barnen:
● har en ökad förmåga till självständighet och socialt samspel;
● samspelar med kamrater och kan dela med sig,
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kan säga nej till varandra och respektera varandras nej,
kan sitta och lyssna på en saga,
kan ta instruktioner och följa dem,
kan vänta på sin tur,
kan sysselsätta sig själva,
klarar av saker själva, t ex hämta maten och äta med jämnåriga
klarar toalettbesöken själva och klä på sig själva
kan säga lite om sig själv, t ex fullständigt namn, adress.

Skolgruppens mål är även att barnen, i en större grupp med jämnåriga barn, utvecklar ett
gemensamt projekt, besöker skolmiljö för att väcka nyfikenhet.
Dessa strävan och färdigheter motsvarar skolans förväntningar och är framtagna tillsammans
med lärarna i förskoleklassen i kommunal skola i Stockholm
-

I samarbete med förskoleklassen tar vi fram en plan för övergång till skolan
Våra förskollärare och lärare från skolan träffas tidigt på våren för att ta fram en plan för
samarbetet kring övergången till skolan.
Skolgruppen ska uppleva en gemensam avslutningsceremoni på förskolan.
Dessutom:
Våra blivande skolbarn tränar på skolförberedande verksamhet så som att arbeta i arbetshäften,
skriva sitt namn, känna igen vissa bokstäver och siffror. De gör även lite mer avancerade aktiviteter
främst inom aktuellt projekt.
Vi har rutiner för överlämning mellan förskola och förskoleklass så att övergången sker så smidigt
som möjligt för barnen (se bilaga).
Uppföljning och utvärdering:
Vi ska utvärdera med barnen direkt efter varje besök i skolan eller efter aktiviteter i skolgruppen.
Vi kommunicerar med närliggande skolor för att få bättre kunskap om varandras verksamheter,
möjligheter och resultat så att övergången till dessa skolor sker så smidigt som möjligt.
9. Målområde: Förskola och hem
Mål: Förskolan har en god samverkan med hemmet.
Kriterier:
- Vårdnadshavare får insyn i sitt barns lärande på förskolan.
- Vårdnadshavare stimuleras till samarbete och inflytande över förskolans verksamhet.
Metoder:
- Vi verkar för att vårdnadshavare får kunskap och inflytande i verksamheten genom att ha
tillgång till förskolans styrdokument.
Vi erbjuder föräldrar delaktighet och inflytande i förskolans styrdokument såsom Kvalitetsredovisning, Likabehandlingsplan, Verksamhetsplan. Alla dessa dokument kan skickas till
vårdnadshavarna på remiss och vi efterfrågar återkoppling. Vi presenterar delar av dokumentet
på våra föräldramöten. Dokumenten ska synliggöras på anslagstavlan likaså Handlingsplaner för
barns säkerhet och grovplanering/Årshjulet.
Styrelsen och biträdande förskolechefen uppdaterar hemsidan kontinuerligt.
- Vårdnadshavare får kunskap om verksamheten genom veckobrev och TYRA-appen.
Föräldrar får information om öppethållande, kalendarium, rutiner för synpunkts- och klago-
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målshantering både muntligt och skriftligt genom Verksamhetsplanen och i separata dokument.
Vi skickar ut veckobrev varje fredag där vi berättar i bild och text kring vad vi gjort under veckan,
vad som är aktuellt just nu och vad som kommer hända veckan därpå. Här kommunicerar vi även
vilka böcker vi arbetar med för tillfället och som kan vara bra för vårdnadshavare att tillsammans
med sina barn låna hem på respektive modersmål. Vi uppdaterar barnens portfolio i TYRA-appen
flera gånger i veckan, vårdnadshavare kan när helst de vill gå in i appen och se vad barnen gjort
på förskolan samt lärprocesser.
Förskolechefen och Styrelsen skickar ytterligare nyhetsbrev vid behov. Vi planerar för ännu mer
digitalisering av informationsflödet (utvecklingsområde)
Vårdnadshavare får kunskap om barns lärande genom veckobrev, daglig kommunikation,
utvecklingssamtal 2 ggr/år och föräldramöte 2 ggr/år.
Vi tar vara på vårdnadshavarnas kompetens och vilja till samarbete, t ex när det gäller barns
vanor, eller för modersmålsstöd. Vi vill stärka samarbetet med hemmet för att stödja barns
självständighet och rättigheter.
Intressanta möten
Föräldramöten sker under höst och utvärderande möten sker under vår.
Under föräldramöten bjuder vi på tilltugg och organiserar barnpassning så att så många som
möjligt kan delta. Utvecklingssamtal med föräldrarna erbjuds 2 ggr/år – i början av oktober och i
början av april.
Vi har rutiner för vårdnadshavarnas synpunkter och klagomål
Det finns tydliga rutiner för all personal hur vi tar emot vårdnadshavarna synpunkter och
klagomål, se bilaga i slutet av Verksamhetsplanen.

Varje arbetslag lämnar en ifylld blankett med föräldrarnas synpunkter och klagomål till biträdande
förskolechef. Vi tar upp dessa till diskussioner på flera plan, åtgärdar och återkopplar, sedan
sammanställer biträdande förskolechefen dessa och vidarebefordrar till huvudmannen. Vi vet att alla
synpunkter är viktiga och därför håller vi en professionell profil när förälder ifrågasätter, kritiserar
eller berömmer.
10. Uppföljning med barnen
Vårt mål är att stärka barns inflytande i verksamhetens utveckling. Vi arbetar så att barnen är i hög
grad delaktiga i förskolans uppföljningsdokument. Till exempel planerar vi att minst en gång i veckan
utvärdera med barnen olika aktiviteter och rutiner. Dessa utvärderande möten kan ske i olika
gruppkonstellationer och på olika tider, dock är det viktigt att pedagogen antecknar resultat.
Exempel på metoder för uppföljning av verksamheten med barns deltagande:
- Barnobservationer, observationer av barns signaler
- Anteckningar från samtal, utvärderingar och planeringar med barnen
- Observationer, kommunikation med barnen och enkäter av olika slag
- Utställningar av alster
- Vecko- /månadensplanering med utvärdering, oftast i samband med barnobservation
- Pedagogernas egna anteckningar
- Väggdokumentation
- Dokumentations verktyg TYRA-appen för pedagogens uppföljning med barnen
- Portfolio i TYRA-appen som kan ge underlag till vårdnadshavarens uppföljning med sitt
barn

www.anfs.se kontakt info@anfs.se

Förskolan Humlan vid ANFS, Vårholmsbackarna 100, Skärholmen

13

Underlag till bedömning och resultat av pedagogiska insatser sker genom:
- Analys och utvärdering av dokumentation med barnens återkoppling, signaler och reaktioner
- Analys och utvärdering av vårdnadshavarnas återkoppling och synpunkter
- Uppföljning genom det systematiska kvalitetsarbetet
Uppföljning och utveckling av verksamhetens alla delar är bearbetas vidare i förskolans systematiska
kvalitetsarbete.
11 Systematiskt kvalitetsarbete, dokumentation, utveckling
”Syftet med kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas. Syftet är också
att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella brister”.
(Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet, Skolverkets allmänna råd, sid 12)
Systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas strukturerat och uthålligt, alla ska delta. Den skriftliga
dokumentationen behövs för att regelbundet stämma av, kartlägga verksamheten och identifiera
brister. Målet är en långsiktig utveckling av verksamheten.
Möten för utvärdering och planering av verksamheten sker kontinuerlig, minst 2 ggr/termin.
Mall för systematiskt kvalitetsarbete

A MÅL: vart ska vi? Vad är det som ska uppnås? Förväntad effekt
B. NULÄGESBESKRIVNING
Var är vi?
och UPPFÖLJNING
Aktiviteter, processer, resultat, dokumentation
Hur följer vi upp och mäter det vi vill uppnå?
Hur, vem, när dokumenteras? Hur blev det?

C. NULÄGESBEDÖMNING
Vart ska vi?
och ANALYS
Varför blev det som det blev? Tolka och förklara;
Vad som ska utvecklas; Styrkor och utvecklingsområden;
Prioritera insatser,

D. ÅTGÄRDER ATT VIDTA
Hur gör vi?
Formulera utvecklingsinsats – hur genomföras –
- hur dokumenteras

E. RESULTAT
Hur blev det?
Värdera resultat gentemot mål, Värdera delaktighet
Uppdatera mål. Det här ska förbättras, utvecklas.

Dokumentation
Förskolans dokumentation uppdateras enlig beskrivna grunder för kvalitets-arbete. Pedagogernas
dokumentation sorteras i Kvalitetspärmen och olika häften. Exempel på vår dokumentation:
- observationsblad
- reflektionsprotokoll
- fotodokumentation (TYRA, väggdokumentation och i veckobrev)
- arbetslagets underlag och arbetsblad inför uppdatering av verksamhetsplanen, (januari-19)
- mötesprotokoll
- dokument som Plan mot diskriminering, Kvalitetsredovisning denna Verksamhetsplan samt
Handlingsplaner som systematiskt uppdateras
Exempel på dokumentation som underlag till uppföljning och analys, t.ex. om barns inflytande:
- Anteckningar/muntlig redovisning från observationer
- Anteckningar från barnmöten, samtal, och enkäter med barnen
- Fotodokumentation, särskilt givande på småbarnsavdelningen
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Beskrivning av barnens alster framtagna tillsammans med barnen (utvecklingsområde)TYRA
Uppföljning av finplaneringen

Struktur för uppföljning – utvärdering - utveckling:
Pedagoger:
- Reflektionsprotokoll
- Veckouppföljning och utvärdering som sker under samtal med barnen i smågrupper. Vi använder
barnens reflektioner som underlag och vägledning inför vidare planering.
- Månadsutvärdering sker muntligt/skriftligt vid personalmöte.
- Delårsutvärdering sker med allas deltagande skriftligen i mall för kvalitetsarbete.
- Läsårsutvärdering sker i form av Kvalitetsredovisning med sammanställning och analys av
samtliga dokument. Kvalitetsredovisningen ska ge grund till vidare utveckling.
Avdelningsledare:
- Veckomöte för Humlans samspelta planering
- Pedagogiskt forum, varannan vecka, för pedagogiska frågor och dilemma
Biträdande förskolechef:
- Leder arbetsplatsträffar och pedagogiska möten
- Utvärdering med analys av verksamheten lämnar till förskolechefen / huvudmannen 1-2
ggr/termin för analys och återkoppling
Förskolechef:
- Leder / deltar i arbetsplatsträffar
- Kontinuerliga möten med biträdande förskolechefen
- Målinriktade möten med avdelningsledarna
- Ger återkoppling på utvärderingar med inriktning för vidare utveckling
Planerad kompetensutveckling:
- Utveckling kring systematiskt kvalitetsarbete, t.ex. utbildning, uppföljning, praktik
- Spridda seminarier i egen regi och med olika teman, t.ex. kurs i problemlösningsinriktad
kollegial handledning
- Kurser och föreläsningar utifrån målområden i Verksamhetsplanen
Vi tar vara på varandras kompetenser och lär av varandra. Vi ser arbetet på vår förskola som ett
långsiktigt projekt där vi alla, små och stora, utvecklas genom lärande och trivsel.
Vi tar hand om varandra och ser möjligheter istället för hinder.
Biträdande förskolechef och pedagogerna
Uppdaterad december -2018

Bilaga 1: Förskolans språkplan för stimulans av barns svenska språk och modersmål, VT-19
Bakgrund
Så här säger Skollagen 2010:
10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det
svenska språket och sitt modersmål.
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Så här säger Läroplanen för förskola, Lpfö 98 s.6
”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk - och identitetsutveckling. (…)Barn med utländsk
bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskap
inom andra områden. Förskolan skall medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet
att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.”(Lpfö 98, s.7)
Så här säger Skolverket på sin hemsida:
Förskolan och förskoleklassen ska arbeta för att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att
utveckla sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
Enligt läroplanen för förskolan ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur bidra
till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Barn lär i de
vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande verksamhet. Personalen ska därför anpassa aktiviteter, arbetssätt,
miljö och material efter barnens behov.

Mål för stöd för flerspråkighet:
1. Barn får möjlighet att utveckla det svenska språket och sitt modersmål.
2. Barn får stöd i att utveckla en dubbelkulturtillhörighet.
Arbetssätt:
 Vid inskolning inventera förskolans förutsättningar, har vi pedagoger som talar barnets
modersmål? Finns det inte tillgång till flerspråkig pedagog så kan den ”svenska pedagogen”
tillsammans med föräldrarna ändå göra mycket för att stimulera barnets modersmål, t.ex.
anordna ”ordbok” med de grundläggande uttryck på barnets modersmål
 Personalen kartlägger tillsammans med föräldrarna barnets språksituation
 Dialog förs mellan personal och föräldrar om modersmålets betydelse, dess centrala roll för
barnets hela språkutveckling. Pedagoger erbjuder föräldrarna stöd i och information om rön och
forskning kring flerspråkighetsutveckling. Pedagoger föreslår metoder för språkstärkande
aktiviteter hemma som sagor, bokläsning, dialog, pedagogiska tv program
 Förskolan stödjer aktivt barnets modersmål och det svenska språket inom ramen för förskolans
ordinarie verksamhet
Exempel på förskolans arbetsmetoder:
- I vardagliga situationer får barn höra samma sak på svenska och på modersmålet, genom att vi
tar till vara personalens flerspråkighet.
- Vi frågar föräldrar efter vanliga ord på modersmålet.
- Vid olika samlingar sjunger vi och räknar på olika språk.
- Barnen har tillgång till böcker, affischer och annat material på olika språk, därmed får de insyn i
olika skriftspråk.
- Barn som är ensamma om sitt modersmål får möjlighet att lyssna/se saga via ljudfil.
- Språkstärkande aktiviteter i mindre grupper, både på svenska och modersmål
Uppföljning:
- Kontinuerligt i arbetslaget, pedagogiskt forum, APT, ca 2 gång/termin
Kompetensutveckling för samtliga:
Vårens litteraturseminarium: ”Flerspråkighet i förskolan”, Myndigheten för skolutveckling
Bilaga 2 – Årshjul 2018–19
M

Verksamhet

Dokumentation

A
U
G

Sommarverksamhet
Tillsammans med barnen
uppdatera delar av handlingsplaner för barns säke-

Uppdatera handlingsplaner för barns
säkerhet
Beredda dokumentation
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Planeringsdag

Föräldrar
Veckobrev

Uppföljning
Övrigt
Uppdatera
Årshjulet
Beredda
flytten till
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rhet (Utflykter, Trafik, mm

inför plan.dagen.
Uppdatera TYRA-appen

S
E
P
T
E
M
B

Värdegrund
Tillsammans med barnen
gå igenom förskolans
ordningsregler, rutiner och
pedagogisk miljö inne/ute
Observera barnens fria val
Starta upp Naturprojekt
Introducera böcker
Språk- och
matematikprojekt
Jag-min kropp-känslor

Reflektionsprotokoll
1 g/mån

O
K
T
O
B

Barns inflytande över deras
pedag.miljö -observation
Projekt
Beakta barnens fria val
Värdegrund - introducera
barn i förskolans Likabehandlingsplanen
Naturprojekt
Litteraturprojekt
Projekt Bra Kompis e. Jaget

Reflektionsprotokoll
Barnobservation
Dokumentation

N
O
V
E
M

Barnintervjuer
Naturprojekt
Litteraturprojekt
Jag-kroppen-känslor

D
E
C
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Vårberg

Apt
UFFH – preSentation
Planera
Utv.samtal

Föräldrabrev
Samtal med
nya föräldrar

Uppdatera
Årshjulet
Ny ledning

Apt, UFFH

Föräldrabrev
Samtal med
nya föräldrar
föräldramöte

Uppdatera
Årshjulet
Fotografering

Likabehandlingsplan

Apt: UFFH:
Lek
UFFH: matte

Föräldrabrev
Likabehandli
ngsplan till
föräldrar

Uppdatera
Årshjulet
Personalomsättning

Uppdatera barnportfolio
Delårsutvärdering enligt
grunder f. syst.kval.arb.

Ny bitr fskl
chef

Föräldrabrev

Uppdatera
Årshjulet
Dokument till
skolinspekt.

F
E
B

Naturprojekt
Sångsamling
Fettisdag, Alla Hjärtansdag

Rond för barns säkerhet
Sportlov
Kvalitetspärmar

Planera
Utvärderings
dag och
planeringsda
Apt
Planeringsda
Delårsutvärd
Kurs i
”kollegial
lärande”
Kurs i syst.
kval.arbete
Sportlov –
Uppdatera
förskolans
dokument

Luciafirande

J
A
N

Luciafirande
Vinterpyssel
Naturprojekt
Litteraturprojekt
Naturprojekt
Utvärdering med barnen
Utveckla pedagogisk miljö

Utvecklings
samtal
Föräldrabrev

Uppdatera
Årshjulet

M
A
R
S

Naturprojekt
Fira Våffeldag
Påsk pyssel

Ansöka om resurser för
barn i behov

Beredda för
att baka
våfflor med
barnen

Föräldrabrev
med datum
för påskledigheter

Uppdatera
Årshjulet
Samarb.med
Humlans

Rond för barns säkerhet
Uppdatera förskolan
regler för ordning och
regler
Uppdatera barnportfolio
Anteckna observationer
och barnens val och
intresse

Egen kontroll
Igångsättning av areor
för utställningar
Uppföljning av
Likabehandlingsplanen

Överlämningsplanering
med förskoleklassen
Utvärdering med barnen
Syst-Kval-Arb
Kurser
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skolbarnsgrup
Uppdatera
Årshjulet

A
P
R
I
L

Projekt
Värdegrund
-Inskolning till skolan;
-Planera förskolans dag
och öva
-Barns delaktighet i
Likabehandlings planen
Beredda vernissage

Påsklov – arbeta m barns
portfolio
Utställningar
Dokumentation av
kvalitets-arbete för
Likabehandlingsplan
UFFH: demokratiska
värderingar

Skicka
inbjudan till
föräldrar
Fixa diplom
f.skolbarnen

Ind. samtal
med
föräldrar för
deras
delaktighet i
Likabeh.
planen
Föräldrabrev

M
A
J

Projekt
Utflykt
-Natur och odling;

Förskolläraren
organiserar
överlämnings dokument.
för blivande skolbarnen
Slutarbete med
utställning inför Öppet
Hus /Förskolans dag
Föräldraenkät

Utflykt med
Fskl -klassen
Överlämning
ssamtal:
Meddela
köket om
utflykten
Beställ grillmat i köket

Föräldrabrev
Öppet hus
med fika
Avslutande
samtal
Avslut- och
överlämning
samtal för
blivande
skolbarn
Dela ut
enkät för
föräldrar

Uppdatera
Årshjulet

Sammanställning av
dokumentation för
systematisk kvl.arb.
Kvalitetsredovisning
Skiss inför VP 19/20
Likabehandlingsplan för
nästa verks år – klar

Utvärderings
- och
planeringsda
gar
Kurs i flerspråkighet

Föräldrars
deltar i
skolårs
avslutning

Uppdatera
Årshjulet

Förskolans Dag
vernissage
Inskolning till skolan
Diplomutdelning
Mors Dag, pyssel
Dela barnen i mindre
grupper för utflykter (enl
handlingsplanen)

J
U
N
I

Avslut tillsammans med
skolan
Sommarverksamhet:
uppdatera handlingsplaner
för säkerhet

Denna ÅRSPLANEN uppdateras i januari-19

Bilaga 3 - Utvärdering med barnen
Deltagare (barn, personal):…………
NORMER OCH VÄRDEN
1. Hur gör man när man hjälper varandra? Att hjälpa fröken?
Exempel…Roligt? tråkigt? Varför då?
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2. Hur gör man när man inte är överens? Hur löser man konflikter?
Hur gör vi på förskolan?

UTVECKLING OCH LÄRANDE
3. Vad betyder matematik? Roligt / Tråkigt?
Vad betyder att experimentera? Har vi gjort det? Roligt/tråkigt?
Vad vill du göra / lära dig mer inom det område?

4. Vi har lärt oss om naturen? om träd? Om Vatten? …
Vad var rolig? Vad var tråkigt? Vad vill du lära dig mer om?

FRI LEK / inflytande
Vad är roligast att leka med? Vilka lekar? Vilka är tråkiga?
Vad vill göra mer?

ALLMÄNT: Vad är roligast / tråkigast med förskolan? Förslag, vad vore roligast?

Kommentar:

Bilaga 4 - Samtalsunderlag om barns delaktighet i sitt lärande,
Individuellt eller i minigrupper
Datum………………………………
Personal:……………………………………………….
Barn:………………………………………………………………………………………………………………………………

www.anfs.se kontakt info@anfs.se
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1. Vad lär man sig på förskolan?

2. Vad har du lärt dig idag?

3. Vad / vilken aktivitet är roligast med förskolan? Varför är det roligast?

4. Vad / vilken aktivitet är tråkigast på förskolan? Varför är det tråkigast?

5. Vad saknar du på förskolan? Förslag på bra saker, leksaker, mat, osv….

Om du har tagit andra frågor med barn skriv på baksidan

Bilaga 5 – Enkät till vårdnadshavare
Deltagande:
JA
Upplever du att ditt barn trivs på
förskolan?

www.anfs.se kontakt info@anfs.se
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EJ

NEJ

Kommentar
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Känner du dig välkommen till
förskolan?
Känner du dig trygg när ditt barn är
på förskolan?
Tycker du att aktiviteterna är
meningsfulla, roliga och intressanta
för ditt barn?
Tycker du att personalen
uppmärksammar, lyssnar och
bemöter ditt barn på bra sätt?
Tycker du att det är bra stämning på
förskola?
Får du information om organisation
av verksamheten?
Får du information om ditt barns
lärande på förskolan?
Får du möjlighet att påverka ditt barn
lärande på förskolan
Lyssnar personalen på dina
synpunkter och önskemål?
Kan du rekommendera ditt barns
förskola?

Kommentar:

Bilaga 6 Övergång förskola – förskoleklass

Övergång och samverkan förskola – förskoleklass, Alla Nationers Fria
Skola.
Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och
www.anfs.se kontakt info@anfs.se
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fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför
övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter
och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och
progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som
syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet (Lpfö98/16).

Övergång:
-

Överlämningssamtal förskola – förskoleklass (se punkter nedan).
Blivande skolbarnen hälsar på i förskoleklass.
Informationsmöte i förskoleklass för föräldrarna.
Förskolepedagogerna kallar föräldrarna till informationsmötet för blivande
förskoleklass i april/maj.

Punkter:
-

Allergier
Familjeförhållanden (ensam vårdnad, vem/vilka hämtar barnen t e x)
Hur länge har barnet gått på förskolan (har barnet gått på någon annan förskola
tidigare?)
Språk
Socialt samspel
Värdegrund
Viktigt att veta

Bilaga 1 - Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering
Vår grund är att följa upp och förbättra förskolans verksamhet
utifrån föräldrars inflytande och alltid med barnen i fokus.
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Vi vill gärna att vårdnadshavare framför sina synpunkter till oss, på så sätt har vi möjlighet att
förbättra verksamheten. Inga frågor är för små för att reda ut. Vi vill att samarbetet med föräldrarna
ska fungera så bra som möjligt och alltid för barnens bästa.
Så här gör vi:
Vi noterar och arkiverar föräldrars synpunkter, klagomål och åtgärder på en särskild blankett.
Dokumentet med föräldrars synpunkter och klagomål tar vi upp vid varje personalmöte för
diskussion, åtgärder och uppföljning.
Vi meddelar föräldrar om åtgärderna.
Förskolechefen gör periodvis en sammanställning av föräldrarnas synpunkter och klagomål samt
åtgärder och presenterar till huvudmannen/styrelsen.
Sammanställningen arkiveras på förskolan.
Så här gör du när du vill framföra dina synpunkter och klagomål:
A. Först talar du med personalen på ditt barns avdelning
B. Om du inte är nöjd med svar eller åtgärder så vänder du dig till förskolechefen
C. Om du fortfarande inte är nöjd med åtgärderna så vänder du dig till huvudmannen, dvs
styrelsen för ANFS
Telefonlista till avdelningar: se informationstavla på din avdelning.
Förskolechef: Zaineb Alkadhii, tel: 070 763 35 04
Mail adress till huvudmannen: styrelse för ANFS: info@anfs.se

Alla synpunkter är viktiga för oss.
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