
• Goda resultat – nöjda föräldrar. 
• Vi kan alltid förbättra oss och analyserar nogsamt de resultat vi har 
och står i ständig förbättring. 
• Förskolan har ett planeringsstöd som utgår från förskolans läroplan 
och visar progressionen i undervisningen. 
• Förskolan arbetar med undervisning. 
• Omsorg – lärande – undervisning bildar en enhet. 
• Förskolan har ett välutarbetat trygghetsarbete. 
• Förskollärare auskulterar hos varandra för att skapa sig en bild av 
varandras undervisning. 
• Skolledningen har kvalitetsdialoger 3 gånger per läsår med varje 
team där den pedagogiska verksamheten och det 
önskade läget är i fokus. 
• Varje team ringar in utvecklingsområden som de ar- betar 
med under hela året. 
• Förskolan står i ständig utveckling förbättring och 
förfining av våra processer, strukturer, rutiner och 
undervisning och hela vår verksamhet.

• Skollagen 
• Läroplanen – Lpfö 18
• Barnkonventionen
• Vision/Värdering Nacka kommun: 
 - Öppenhet & Mångfald
 - Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt deras vilja    
 att ta ansvar 
• Nacka kommuns mål: 
 - Maximalt värde för skattepengarna
 - Attraktiva livsmiljöer
 - Stark och balanserad tillväxt
 - Bästa utveckling för alla
• Enhetens värdering: Lika unika, allas lika värde
• Enhetens identifierade önskade läge: 
 - Pedagogens ledarskap 
 - Trygghet
 - Daglig organisation 
 - Information till hemmen
 - Miljö
               • Enhetens långsiktiga utvecklingsprocesser: 

• Välplanerad verksamhet 
• God daglig struktur 
• All verksamhet utgår från team – en grupp vuxna runt en grupp barn
• Förskollärare leder verksamheten i respektive team

• All verksamhet utgår från ett gemensamt tema på förskolan som utvecklas i 
olika projekt 
• Förskollärare och barnskötare observerar barnen och utvecklar projekt uti-
från barnens intressen och läroplanens uppdrag
• Utvecklingssamtal 
• Lära känna samtal 
• Avslutande samtal med alla 5 åringar 
• Kvalitetsdialoger 3 gånger per läsår 
• Pedagogiska konferenser med fokus på läroplanens uppdrag
• Fortbildning och kompetensutveckling utifrån identifierade behov
• Ett nära ledarskap från skolledningen 

• Andel föräldrar som anser att verksamheten är 
stimulerande – 96%
• Andel föräldrar som anser att deras barns tankar 
tas till vara – 82%
• Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att 
utveckla barns språk – 80%
• Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten – 
90%
• Andel föräldrar som anser att deras barn är trygga i förskolan – 90%
• Jag kan rekommendera mitt barns förskola – 88%
• Jag är nöjd med mitt barns förskola -90%
• Barn som är nöjda med förskolan (Fråga till barnen) – 98%

• 2016 – Nacka Kommuns utvecklingschef - Anne Sjö 
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  - Pedagogisk reflektion kopplat till förskolans uppdrag. Att fullt ut arbeta utifrån       
läroplanens uppdrag i allt som sker på förskolan
   - Vi ska erbjuda god pedagogisk omsorg
   - Vi använder oss av pedagogiska verktyg för att utveckla det pedagogiska arbetet
• Enheten har identifierat utvecklingsområden från Våga Visa/Kundenkäten
• Vi har tagit fram strategier som visar riktningen kring elevers resa mot målen,        
trygghetsarbetet, kultur och traditioner, tillsyn och kvalitetsarbetet
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