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VILANS STYRMODELL: PEDAGOGISK IDÈ OCH INRIKTNING 

VISION: Barn är och blir kompetenta om barn får! 
VÄRDERING: Professionalism, Empati, Respekt= PER 
AMBITION: Allsidigt lärande för en hållbar utveckling! Våga göra våga dela! 
ÖVERGRIPANDE MÅL: Systematiskt kvalitetsarbete – dokumentation kopplat till 
lpfö18, Språkutvecklande undervisning, Lustfyllda miljöer, Pedagogiskt 
förhållningssätt. 
STYRPRINCIPER: Tillitsbaserad styrning, delegering, befogenhet.  

 

 

Vi är inspirerade av Pedagogisk dokumentation och dess barnsyn (som filosofi och 
arbetssätt), samspelsteorier. Vilan har, som Skolverket, tagit ställning för ett 
situationsbundet sätt att tänka kring barns lärande. Barnsynen att barn är 
kompetenta om barn får och är olika beroende av det sammanhang som erbjuds. 
Förmågor kan förändras beroende på situationen samt omgivningens synsätt. 
Utgångspunkt barnens görande. Delaktighet och inflytande är centralt vilket 
innebär att vi är en förskola i ständig förändring. Processinriktat fokus på barnens 
lärprocesser/strategier. Synen på det kompetenta barnets lärande är att det sker 
som ett rotsystem av trådar där allt vävs samman och tar olika riktningar i 
grupprocessen. Det krävs närvarande, härvarande, tillåtande och inlyssnande 
kunniga pedagoger. Pedagogerna = medforskare som snarare dokumenterar 
processen än resultatet (processen huvudmål). Här varvas undervisningen baserat 
på barnens teorier och behov där fakta, färdighet, förmåga, förtrogenhet, fantasi, 
kreativitet och föreställningsförmåga omfamnas med allsidighet - att olika är bra 
(Normer och värden), att man får använda många olika uttryckssätt (Utveckling 
och lärande) Utan god omsorg sker inget gott lärande och god undervisning. I 
förskolans undervisning är pedagogerna omsorgsfulla och lärmetoden vi 
använder, är leken. På Vilan får barnen utvecklas på sitt allsidiga sätt och när man 
lämnar Vilans förskola görs det med bra redskap för sitt fortsatta lärande. Allsidigt 
lärande för hållbar utveckling.  
 

Barn är och blir 
kompetenta 
när barn får 

samspela med

Barngruppen  i 
process

Medforskande 
Närvarande 
Tillåtande 

Utmanande 
pedagoger

Tillåtande 
Innehållsrik 
Inbjudande 

allsidig öppen 
miljö

Delaktiga 
föräldrar
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ARBETSPLANENS INNEHÅLL 
 

- Vilans styrmodell: pedagogisk idé och inriktning 

- Övergripande tema – en rosa tråd 

- Nacka kommuns styrmodell 

- Prioriterade mål – kopplat till Nacka kommuns övergripande mål 

- Styrdokument 

- Vilans värdegrund 

- Organisation 

- Vilans pedagogiska årshjul 

- Systematiskt kvalitetsarbete - dokumentation kopplad till läroplansmål: 

Mål och Metoder för att uppnå mål 

- Språkutvecklande undervisning: Mål och metoder för att uppnå mål 

- Normer och värden: Mål och Metoder för att uppnå mål  

- Omsorg, Utveckling och lärande: Mål och Metoder för att uppnå mål 

- Barnens delaktighet och inflytande: Mål och Metoder för att uppnå mål 

- Förskola och hem: Mål och Metoder för att uppnå mål  

- Förskola – Skola: Mål och Metoder för att uppnå mål 

- Kulturplan Mål och metoder 

- Rutin för klagomålshantering 

- Årlig plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling och 
diskriminering 2019-2020 - 2021  

- Bilaga: Arbetsmiljövänliga spelregler – pedagogiskt förhållningssätt 

 

ÖVERGRIPANDE TEMA – EN ROSA TRÅD 
 

Vilans förskola strävar för en hållbar utveckling igenom att arbeta processinriktat 
inom det övergripande temat ”Allsidigt lärande för en hållbar utveckling.” Inom 
temat finns olika riktningar såsom kretslopp, hälsa och livsstilar, mänskliga 
rättigheter, konsumtion och förbrukning. 
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NACKA KOMMUNS STYRMODELL 

 

 
 

PRIORITERADE MÅL – KOPPLAT TILL NACKA KOMMUNS 
ÖVERGRIPANDE MÅL 

Vi har följande mål för en ökad tydlig, likvärdig, jämn kvalité (baserat på samlad 
bild av vår kundenkät, medarbetarenkät samt insyn från Nacka kommuns 
utbildningsenhet).   
 

- Systematiskt kvalitetsarbete: - dokumentation kopplat till läroplansmål  

Nacka kommuns mål Bästa utveckling för alla. Med vårt 

dokumentationssätt är vi en förskola i konstant förändring. Vilans 

pedagogiska utveckling säkerställer att barnens bästa är i fokus, utveckling 

och nytänkande är välkommet. Här får barn och vuxna göra, vi tycker om 

att prova. Barn som känner sig sedda och nyfikna = det bästa för alla.   

- Språkutvecklande undervisning 

Nacka kommuns mål Stark och balanserad tillväxt: Med 

språkmedvetenhet, där digitalitet ses som ett språk och analoga estetiska 

lärprocesser värdesätts – medverkar Vilans förskola för ett fortsatt gott 

resultat i skrivande och läsning i skolan. Hållbarhet för stark och 

balanserad tillväxt.  

- Lustfyllda miljöer  

Nacka kommuns mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka: Vi utvecklar och 

tar hand om lärmiljöer och närmiljöer = stimulerar lusten i lärandet och 

vårdar Vilans förskola att vara attraktiv i ett attraktivt område, här ska man 

vilja vara och lära.  

- Pedagogiskt förhållningssätt 
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Nacka kommuns mål Maximalt värde för skattepengarna: Förhållningssätt 

där gott klimat, förhandlingskultur och tillit genomsyrar verksamheten i 

alla led – bidrar till ett  

kvalitetsarbete som inte enbart innebär mätbara jämförbara resultat utan 

också analys/reflektion om varför resultat blir som de blir, medvetenhet. 

Ansvar.  

STYRDOKUMENT 
Vilans verksamhet utgår ifrån gällande styrdokument;  

- Skolverkets läroplan för förskolan: Lpfö18.  

- FN:s barnkonvention (blir lag 2020) 

- Skollagen 

- Diskrimineringslagen 

- Vilans förskolas arbetsplan och årliga plan för likabehandling. 

- Nacka kommuns styrmodell samt medarbetarpolicy. 

Det är varje enskild medarbetares ansvar att styrdokumenten efterlevs och ligger 
som grund i arbetet.  
 
 

VILANS VÄRDEGRUND: PER 
Professionalism På Vilans förskola ska alla barn och vuxna mötas av professionella 
engagerade pedagoger. Att vara professionell i alla led innebär att vi har ett 
pedagogiskt fokus med barnen, att vi sätter barnens bästa i första rummet – kopplat 
till vårt uppdrag.  

Empati: På Vilans förskola ska alla barn och vuxna mötas av ett empatiskt 
förhållningssätt. Vilans pedagoger ska kunna sätta sig in i andras upplevelser och 
situation. Empati ska dock inte förknippas med sympati – vi är förstående och 
inlyssnande men kliver inte in i andras känslor.  

Respekt: På Vilans förskola ska alla barn och vuxna behandlas med respekt. Ingen 
form av kränkande särbehandling får förekomma från något håll. Vi tänker på hur 
vi är mot varandra och vi stöttar varandra. Det är ett respektfullt arbetssätt som 
skapar och främjar välmående samt en grund för god lärandemiljö Alla ska mötas 
med respekt oavsett vem man är. Man ska få vara vem man vill vara.  
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ORGANISATION 
 

Vi har nio grupper med arbetslag som samverkar för att ge barnen det bästa varje 
dag. Förskollärarna ansvarar över att vi följer styrdokumenten och håller den rosa 

tråden.  
 

Sockergrynet Mannagrynet Korngrynet 

Risgrynet Hjärtegrynet Pärlgrynet 

Havregrynet  Vetegrynet Sagogrynet  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biträdande rektor: ingår i Sickla rektorsområdes ledningsgrupp, leder förskolans organisation med strategiska 
och operativa insatser för barn, personal, vårdnadshavare och ekonomi i balans.  

Pedagogisk utvecklingsledare: utvärderar, planerar, genomför och följer upp insatser för att utveckla förskolans 
pedagogiska förhållningssätt, systematiska kvalitetsarbete samt pedagogiska miljöer – i en strävan att vi 
efterlever vår arbetsplans prioriterade mål, i samverkan med biträdande rektor och pedagoger.  

Pedagogiska samordnare: ser över och organiserar bemanningen i verksamheten för att förskolan ska kunna 
erbjuda den verksamhet som utlovas, ett sätt att vårda Vilans personals samarbetskultur.  

Kulturombud: säkerställer att vi använder den kulturpeng barnen har rätt till, att vi erbjuder kulturella 
upplevelser av hög kvalité (kulturplan).  

Språkombud: säkerställer att förskolan får inspiration till sitt språkmedvetna arbetssätt i förskolans aktiviteter.  

Läslyftet handledare: Förskolans 3-6 årsgrupper arbetar med ”läslyftet” (Skolverket) och har en förskollärare som 
handleder pedagogerna i det didaktiska arbetet.  

BHT – Barnhälsoteam: Biträdande rektor, pedagogisk utvecklingsledare, specialpedagogiskt sakkunnig 
förskollärare utgör teamet som utvärderar, planerar, genomför och följer upp förskolans förebyggande och 
fortlöpande arbete med att stötta varje barn på bästa sätt. (BHT plan).  

Kris och säkerhetsgrupp: Biträdande rektor, pedagogisk utvecklingsledare och förskolans båda 
arbetsplatsombud, tillika skyddsombud. Gruppen utvärderar, planerar, genomför och följer upp insatser för att 
vara en trygg och säker förskola/arbetsplats. Det är både förebyggande och pågående arbete med kris, säkerhet, 
samverkan för god arbetsmiljö. Vi följer en systematisk årsplanering för Kris och säkerhetsgruppen. Här ingår 
även värdefull analys för förskolans kontinuerliga värdegrundsarbete som har sitt forum på APT. 
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VILANS PEDAGOGISKA ÅRSHJUL 
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SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE - DOKUMENTATION 
KOPPLAT TILL LÄROPLANSMÅL 

 

Mål:  
- Reflekterande pedagoger som kollegialt utvecklar sin pedagogiska 

verksamhet.  

- Att pedagogerna genom pedagogisk dokumentation synliggör barnens 

lärprocesser.  

- Att pedagogerna utvärderar- planerar – genomför – följer upp sitt arbete 

systematiskt. 

- Att dokumentationen är tydligt kopplad till lpfö18 

- Att förskolans nio grupper arbetar likvärdigt och håller jämn kvalité – en 

rosa tråd: alla barn får likvärdig kvalitativ utbildning på Vilans förskola.  

Metoder för att uppnå mål 
- Reflektion: Pedagogerna har schemalagd reflektionstid = förutsättning. 

- Synlighet: Barngruppens lärprocesser synliggörs i grupperna. 

- Dokumentationsmall: Stödmaterial: En framtagen dokumentationsmall 

med stödmoduler att utfå ifrån/följa. Systematik: utvärdera, planera, 

genomföra, följa upp. I mallen fyller pedagogerna i barnens och 

pedagogernas tankar. Dokumentationen blir både återkoppling och en 

framåt-planering.  

- Vägledning: Pedagogerna får didaktisk vägledning, aktuell forskning och 

erbjuds kollegiala pedagogiska nätverk igenom förskolans pedagogiska 

utvecklingsledare.  

- Samordning: Vi samordnar dagligen för barnens verksamhet med fokus på 

vad barnen ska få. Det är pedagogisk organisation.  

- Årshjul: Vilans förskola följer och arbetar efter ett pedagogiskt årshjul.  

- Dokumentationsmetoder: nerskrivna observationer, bild –, video – och 

ljuddokumentationer: som syns och används i barnens verksamhet, på 

barnens nivå.  

- Vi använder kundenkäten, medarbetarenkäten, arbetsmiljöenkäten samt 

utbildningsenhetens insynsrapport som en del till utvärdering och 

kvalitetsanalys av vår verksamhet, vi följer upp aktuella frågor på 

föräldraforum, föräldramöten och utvecklingssamtal. Förskolans 

kvalitetsanalys och pedagogernas utvärderingar ligger till grund för den 

årliga revideringen av förskolans planer.  

- Intern utvecklingsplanering: I kollegiala möten (APT) ser vi kontinuerligt 

över våra prioriterade mål i en intern utvecklingsplan med ”nuläge” och 

”önskat läge” och aktiviteter/metoder för att uppnå önskat läge = delar ur 

förskolans arbetsplan. En mätbar metod att säkerställa att vi är på rätt väg 

som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. 
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SPRÅKUTVECKLANDE UNDERVISNING 
Mål  

- Hållbart lärande förskola – skola: vi verkar för ett ökat gott resultat i 

skrivande på skolan. Vi är första steget i skolsystemet och bidrar till elevers 

resultat i skolan.  

- Använda såväl analoga som digitala arbetsmetoder (programmering, 

estetiska lärprocesser, sökfunktioner) 

- Ökad förståelse för vikten av läsning  

- Vi ser digitalitet som ett språk 

- Språkmedvetenhet  

- Att barnen använder digital och analog teknik: får dokumentera sina egna 

lärprocesser.  

Metoder för att uppnå mål 
- Nätverkande/möten: Genom kollegiala möten hittar vi tillsammans 

inspirerande sätt att arbeta för ett utvecklat positivt skolresultat i språk. Vi 

medvetandegör varandra om vikten av hur vi uttrycker oss, vilka 

undervisningsfrågor vi väljer att ställa, vilka texter/bilder vi väljer att 

använda.  

- FAKTA i fokus: Genom att elever på skolan ska lära sig urskilja, ta fram och 

skriva om fakta i lågstadiet – så bidrar vi på förskolan med förstudier inom 

fakta.  

- Digitala och analoga fakta: Med hjälp av Ipad, storbildsskärm, sökmotorer, 

QR koder samt faktaböcker: kan vi ta fram olika slags fakta. Genom att 

använda sagoböcker och faktaböcker tränas barnen också i förmåga att 

urskilja fakta från fantasi.  

- Definition - undervisning: Pedagogerna hjälper barnen att definiera vad 

som är fakta och vad som är saga/fantasi. I våra projekt tar vi fram fakta på 

olika sätt som en del av vårt utforskande i vår undervisning. Här ingår att 

ta till oss ”källkritik”. Vad är inte fakta? Vad är sanningen? 

- Språkombud: Förskolans språkombud går på språkombudsträffar i Nacka 

kommun för att få inspiration och kunskaper till att utveckla förskolans 

arbete med detta. 

-  Läslyftet: Förskolans grupper med 3-6 åringar deltar i språksatsningen 

”läslyftet” (Skolverket). Pedagogerna handleds av en förskollärare och 

arbetar utefter språkmoduler som berör olika delar av språkmedvetet 

arbete.  

- Pedagogerna och barnen använder digital teknik som stöd för barnens 

lärprocesser samt som dokumentationsverktyg: smart och hållbart.  

- Språkmedvetet arbetssätt: Kollegialt lärande studiedagar/workshops/nätverk 

mellan kollegor att dela med sig av kompetenser, erfarenheter och resultat till 
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varandra. Kreativitet och frihet: Pedagogerna leker sig fram till kunskap 

tillsammans med barnen, vågar göra, vågar dela.  

- Teknik tillgänglig: Ipads, storbildsskärmar, möjligheter för barn och vuxna att 

använda teknik i undervisningen i utbildningen.  

- Vi har tillgång att utforska sagor och musik på flera språk, modersmåla 

undervisningen.  

- Vi programmerar med att koppla bokstav till ord, ordbilder, ljud till bild 

(QR). Analog och digital programmering.  

 

NORMER OCH VÄRDEN 
 

Mål 
- En god hälsa hos barn och vuxna, för en hållbar utveckling.  

- Att alla barn och vuxna bemöts på ett sätt som ger känslan ”jag kan”, och 

därmed utvecklar samt upplever öppenhet, hänsyn, respekt, solidaritet 

och ansvar i en demokratisk anda. 

- Att varje barn vet sin rätt till olika teorier och tankar = trygghet i sin 

identitet, såväl i sinne som kropp.  

- Pedagogiskt förhållningssätt: Lågaffektivt bemötande, Dialog, 

förhandlingskultur där barnen känner sig lyssnade till.  

Metoder för att uppnå mål 
- Samverkan/APT: Systematiskt arbetsmiljöarbete där värdegrunden PER är i 

fokus.  

- Reflektion: Vilans pedagoger reflekterar kring sitt inlyssnande sätt 

gentemot vuxna och barn. Hur är man en god medmänniska? Vad 

uttrycker barnen för intressen och behov? Gott klimat = God hälsa i en 

hållbar utveckling.  

- Våga göra våga dela: Pedagoger delar med sig till varandra = 

kunskapsutveckling.  

- Barnhälsoarbete: Förskolan har ett barnhälsoteam med stödfunktion som 

pedagogerna kopplar in vid funderingar för att få vägledning. Viktiga 

begrepp är stöttning, barns kompetens, lågaffektivt bemötande, ”det beror 

på”.  

- Leken som metod: i lekfulla former får barnen genom bild, berättelse, 

musik, estetiskt skapande, rörelse – uttrycka sig på olika sätt. (Allsidighet.) 

- FNs barnkonvention i en låda: ett stödmaterial för att arbeta med 

mänskliga rättigheter som infaller under Vilans övergripande tema.  

- Samtal: Barn och pedagoger samtalar om vikten av att vara rädd om 

varandra, vår natur, omgivning och material. – hållbar utveckling.  

- Samtalsmetodik: öppna frågor, chans att vidga tankar, olikhet är 

berikande. Vad gör mig glad respektive ledsen?  
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- Språkmedvetet arbetssätt: Vi använder böcker, musik, media i många språk 

som lämpar sig för gruppens projekt och känslor. Språkliga lärstudier sker 

såväl analogt och digitalt! Kollegiala diskussioner bidrar till utveckling av 

vårt förhållningssätt. Hur tilltalar vi barnen? Varandra? Vilka slags frågor 

ställer jag? Reflektion = Utveckling.  

 

OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE 
 

Mål 
- Övergripande tema: Att förskolans grupper arbetar likvärdigt utifrån 

gemensamt övergripande tema ”Allsidigt lärande för hållbar utveckling”.  

- Matematik: Att varje barn utforskar och urskiljer matematiska begrepp och 

samband mellan dessa uttryck! 

- Teknik: Att varje barn får möta och undersöka teknik i vardagen och 

utforska olika tekniker (skapande, allsidighet), analog och digital 

programmering!  

- Språk och kommunikation: Att varje barn nyanserar och leker med sitt 

språk, berättar, uttrycker tankar, ställer frågor, får ta fram, uppleva, läsa 

och skriva fakta, argumenterar och kommunicerar med andra, utsätts för 

läsning, skriftspråk, bild, media digital teknik, estetiska uttryck såsom musik 

och drama.  

- Naturvetenskap: Att varje barn upplever, utforskar och utvecklar respekt 

för naturens kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar 

varandra – varsamhet: hållbar utveckling.  

- Lustfyllda miljöer: Genomtänkta likvärdigt innehållsmässiga miljöer med 

material som väcker lust att lära. 

- Omsorgsfulla pedagoger: inget gott lärande sker utan god omsorg. Därför 

viktigt att lyfta begreppet omsorg.  

Metoder för att uppnå mål  
- Observation: Vilans pedagoger observerar barnens lärstrategier, fångar 

barnens hypoteser, planerar vidare utefter barngruppens intresse inom 

temat, vi håller den rosa tråden.  

- Undervisningsmetod: Leken och lärandeobjekt. Spontana som planerade 

undervisningstillfällen, medforskande pedagoger.   

- Lärandeobjekt: Pedagogerna planerar och genomför lärandeobjekt som 

utmanar matematiska, språkliga, kommunikativa, tekniska, 

naturvetenskapliga förmågor. Syfte: vägleda barnen vidare i 

kunskapsinhämtning, behålla nyfikenhet och lust, som grund för det 

livslånga lärandet. 

- Pedagogisk allsidighet: Vi erbjuder många olika material, och checkar av att 

varje grupp erbjuder möjlighet att utforska: estetiska lärprocesser (ateljé), 
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bygg och konstruktion, naturvetenskap och teknik, språkligt material både 

igenom bok, text, bild och media.  
- Språkmedvetet arbetssätt. Vilans pedagoger konkretiserar och sätter ord 

på händelseförlopp och känslor. Vi sätter ord på fakta, urskiljer fakta från 

saga. Bred förståelse för kommunikation. Rörelser, leenden och tårar är 

också kommunikation.  

- Rollek: Vi ser och använder rollek som en viktig del i utveckling av både 

kreativitet, språkutveckling, självkänsla och tillit. Det är en träning i att ge 

och ta av varandra. Vi främjar rolleken genom att utveckla en inbjudande 

och kreativ miljö.  

- Återvinning: vi använder återvinningsmaterial till bygg – lek, rollek, 

skapandeaktiviteter och matematiska utmaningar när vi sorterar och 

konstruerar, återbrukar. 

- Könsneutralitet På Vilans förskola prioriterar vi utevistelse dagligen, gärna i 

vår omgivande natur som ger oss möjligheter till utforskande av miljön, 

god hälsa/motorikträning samt en könsneutral arena. Vi ser naturens 

resurser och återbruk som ett naturligt och könsneutralt utforskande 

material.  

- Nätverk: Pedagogerna har kollegiala nätverk med fokus på läroplanen och 

vad begreppen står för. Vad skiljer omsorg från omvårdnad? Vad innebär 

undervisning i förskolan? Det här ger ökad samsyn om uppdraget och vi 

lyfter vikten av en god omsorg i vår skolform förskola.  

 

BARNENS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 
Mål  

- Tillit och lust till egna förmågan att påverka: Att varje barn har inflytande 

över sitt eget lärande och är delaktiga i lärprocesserna (med hjälp av 

pedagogisk dokumentation). Barnen ska uppleva meningsfullhet! Lustfylld 

motivation som delaktighetsbegreppets centrala byggsten.  

- Tillgänglighet: Att vi arrangerar pedagogisk miljö och arbetssättet på ett, 

för barnen, meningsfullt lustfyllt sätt. 

- Barnens arena: Att barnen får lära känna sina närmiljöer.  

Metoder för att uppnå mål 
- Systematiskt kvalitetsarbete: Utvärdera, planera, genomföra, följa upp.  

- Föränderlig tillåtande miljö: utformande av förskolans pedagogiska miljö, 

arbetssätt, rutiner och aktiviteter baseras på barnens uttryck. 

(Dokumentation/reflektionsprotokoll). 

- Stationsarbetssätt/valmöjligheter: arbetsro och valmöjlighet för barnen 

ökar när vi fördelar oss. Kunna välja; exempelvis runt mat i en buffé! 
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- Intresse och entusiasm: Pedagogerna lockar att prova olika teorier. ”Vad 

tror du händer om vi gör så här? Vad hände? Spännande!” Pedagogers 

entusiasm bidrar till ökad nyfikenhet hos barn.  Experimenterande.  

- Barnsyn: Uppmuntrande stöttande attityd= få känna ”jag kan”. Vi tillåter 

att utforska och öva, göra själv. Det kräver att vi litar på och tillgodoser 

barnen.  

- Allsidighet: Vi lär, förundras, upplever, undersöker, fantiserar, försöker, 

omprövar, lyckas, misslyckas, samtalar, reflekterar, härmar, iakttar, leker, 

lyfter! 

FÖRSKOLA OCH HEM 
 
Mål 

- Trygga och delaktiga föräldrar som känner förtroende för vår förskola 

- Att föräldrarna har god insyn i vår verksamhet. 

- Att föräldrarnas åsikter och funderingar är en del av vårt systematiska 

kvalitetsarbete.  

- Att alla pedagoger har likvärdigt professionellt förhållningssätt gentemot 

samtliga vårdnadshavare.  

Metoder för att uppnå mål  
- Föräldraaktiv inskolning: Föräldrarna får insyn genom att delta och vara 

aktiva i vår verksamhet.  

- Digitalt informationsflöde - Kommunikation: Vi kommunicerar på digital 

plattform med regelbunden uppdatering om vår utbildning och 

undervisning.  

- Utvecklingssamtal, föräldraforum och föräldramöte; vi bjuder regelbundet 

in våra vårdnadshavare för att samverka runt barnens utveckling/vår 

utbildning.  

- Kundenkät 1 gång/år, som används i vårt kvalitetsarbete, analyseras 

arbetslagsvis och i helheten vilket bidrar till vår årliga kvalitetsredovisning 

som i sin tur bidrar till revidering av arbetsplanens innehåll. 

- Genomgång av medarbetarpolicy och styrdokument på APT där 

pedagogerna påminns uppdraget och hur vi förväntas vara professionella i 

alla led och sätta kunden i fokus. 

- Öppenhet: Synliga dokument för föräldrarna samt pedagoger som gärna 

förklarar i dialog.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Nacka kommun  

14 (23) 

  

 

Vilans förskola 

 

FÖRSKOLA- SKOLA 
 

Mål 
- Samverkan: Att förskola, skola, fritidshem samarbetar utifrån barnens 

rättigheter och intressen – bygger broar.  

- Lust , gemenskap och trygghet: Att övergång mellan förskolegrupper – 

förskoleklass sker på ett lustfyllt och tryggt sätt för alla barn. Vi strävar 

efter bra och förtroendefulla kontakter mellan förskolan-fritidshem-skola.  

Metoder för att uppnå mål 
- Sommarklubb: Förskolan arrangerar årligen en sommarklubb där 

förskolans äldsta barn får lära känna skolans lokaler bland annat genom att 

äta lunch i skolans matsal.  

- Överlämning: Pedagoger från förskola, skola, fritidshem, förskoleklass, 

skolledning, specialpedagog har ett planeringsmöte tillsammans med 

förskolor utifrån barnens övergång. 

- Besök: De barn som ska övergå till skola från förskola får hälsa på i skolans 

miljöer och bekanta sig med både barn, vuxna och miljö för en trygg och 

rolig känsla inför skolstart.   

- Vår ambition är att uppföljning och utvärdering sker i planeringsmöte med 

pedagoger från förskola/förskoleklass/fritids/skola.  

- Ha samma fokus i språkarbete (Det här läsåret: fakta) på att jobba 

tillsammans för positivt ökat resultat för eleverna i språkämnen.  
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KULTURPLAN   
Nacka kommuns kulturpeng 
Nacka kommuns kulturpeng förvaltas utav varje enskild förskola och för att få 
dessa medel föreligger krav på förskolan att uppfylla. För att systematisera detta 
arbete ska varje förskola i Nacka ha en kulturplan. Uppleva, upptäcka, skapa och 
visa är ledorden för kulturen i Nacka kommun. Ambitionen är att alla barn ska få 
upptäcka omvärlden, uppleva kultur skapad av professionella utövare, skapa själva 
och få möjlighet att visa detta. Konst- och kulturuttryck ska tillföras förskolan 
genom professionellt verksamma konstnärer, kulturutövare och externa 
pedagoger. Kulturpengen ska bidra till att ge varje enskilt barn på Vilans förskola 
från 3 till 6 år får en möjlighet att utveckla sin kompetens inom konst- och 
kulturområdet. Kulturen ska spela en viktig roll i barnets utveckling.  
Alla barn i 1 -3 års ålder får kulturell verksamhet arrangerad internt; drama sång, 
rörelse, dans, skapande.  

Mål:  

- Teater: Att Vilans barn som fyllt/fyller 3 år under året ska få ta del av 
scenkonst minst två gånger per år.  

- Skapande: Att Vilans barn uppleva minst 4 skapandeprocesser under tiden 
de är 3-6 år – externt. Vi på Vilan delar in det i: drama, musik, bild och 
form, media 

- Museum: Att Vilans barn får göra ett museibesök under tiden de är 3-5 år.  

Metoder för att uppnå mål  
- Avtal med Dieselverkstaden som är vår arena för scenkonst. Avtalet 

innebär att alla barn från 3 år får gå på två scenkonst-föreställningar under 

året. (HT/VT).  

- Musik och Drama: 3-5 åringen på Vilans förskola får medverka i 

skapandeprojekt kring musik/drama som innebär att få 

sjunga/dansa/agera/uppleva och skapa rytmik med hjälp av en extern eller 

intern musikpedagog/externt arrangerad musiklek/dramapedagog.  

Exempel på detta är Dieselverkstadens musiklek, drama, rytmik, dans, att 

besöka opera eller balett. 

- Bild och form, Media: 3-5 åringen får utforska bild och form, media. 

Bekantskap med IKT – teknik såsom ljud, film, animering, bild. Även 

praktisk estetisk aktivitet såsom målning, lera, keramik. Detta sker under 

ledning av utbildade yrkespersoner inom området. Exempel: ibook, turtle 

logic, programmering, analog som digital, Dieselverkstadens keramik, bio-

besök.  

- Museibesök: femåringarna besöker museum och fördjupar kulturella 

kunskaper.  

- Kulturombud: säkerställer och bokar in planerade kulturella upplevelser 

utefter plan.  
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RUTIN FÖR KLAGOMÅLSHANTERING 
  
Vi följer angivna riktlinjer för klagomålshantering inom Nackas kommunala förskolor. Vi ser 
hanteringen av klagomål som en del av systematiskt kvalitetsarbete - en tillgång för att säkra den 
goda utbildningen och miljön i förskolan. Alla klagomål som uttrycks är lika viktiga eftersom de 
identifierar/signalerar förbättringsområden. Huvudmannen ansvarar enligt 2 kap. 8 § skollagen 
(2010:800) för att utbildningen genomförs i enlighet med de författningar som gäller för 
utbildningen. Av 4 kap. 7-8 § skollagen följer att om det vid uppföljning, genom klagomål eller på 
annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att 
nödvändiga åtgärder vidtas. Det innebär dels en skyldighet att ta emot och dels en skyldighet att 
utreda inkomna klagomål. Huvudmannen ska även lämna information om rutinerna på lämpligt 
sätt. Motsvarande bestämmelse avseende annan pedagogisk verksamhet finns i 25 kap. 8 § 
skollagen. Välfärd skola utgör kommunstyrelsens verksamhetsstöd och hanterar och utreder 
klagomålen.  

 
Klagomål/fundering bör ges till närmast berörda person på förskolan. 
Pedagogen/Arbetslaget kan svara och förklara, för stöd kallar arbetslaget in 
biträdande rektor vid behov. Gäller klagomålet eller funderingen vår 
utbildning/verksamhet i stort ska klagomålet lämnas direkt till biträdande rektor. 
Frågor om förskolans pedagogiska idé och arbetssätt kan också ställas direkt till 
förskolans pedagogiska utvecklingsledare som gärna svarar och förklarar.  
Biträdande rektor återkopplar inom 24 h vid mottagande av klagomål/fundering.  
 
Biträdande rektors systematik vid klagomål: 1. Svara. 2. Tid för utredning/ta fram 
fakta/åtgärd vid behov. 3. Återkoppling/uppföljning med berörda/den som 
framfört klagomål eller fundering.  
 
Om den som framfört klagomål till biträdande rektor inte är nöjd med hur 
klagomålet hanterats så kan man vända sig till områdets rektor (SRO, Sickla 
rektorsområde), en anmälan kan också göras till verksamhetsstöd på Välfärd skola 
på mejl: klagomalvalfardskola@nacka.se. På kommunens hemsida, www.nacka.se, finns 
möjlighet att lämna klagomål via webbformulär. Man kan också kontakta 
kommunen via e-post: info@nacka.se, SMS 716 80, ringa 08-718 80 00, Besöka 
något av kommunens bibliotek, Skriva ett brev till Nacka kommun, 131 81 Nacka. 
Om ett klagomål kommit in till kommunens kontaktcenter fördelas ärendet enligt 
följande: Gäller det en förskola så vidarebefordras klagomålet till 
Rektor/biträdande rektor. Gäller klagomålet rektors tjänsteutövning lämnas 
klagomålet till verksamhetsstödet på Välfärd skola på mejl: 
klagomalvalfardskola@nacka.se.  Vad händer efter att klagomålet kommit in till 
kommunen?  Klagomål som kommer in till rektor/verksamhetsstöd på Välfärd 
skola hanteras enligt följande: 1 a) Klagomålet utreds och eventuella åtgärder 
med anledning av klagomålet vidtas.  b) Om en rektors första utredning inte 
resulterar i att ärendet anses vara färdigutrett fördelas ärendet i ett andra skede 
vidare till Välfärd skola där en ärendeansvarig utses som sedan fortsätter med 
utredningen av ärendet och föreslår åtgärder med anledning av klagomålet.  2. 
Förskolechef/rektor alternativt ärendeansvarig på Välfärd skola återkopplar till 
den klagande.  3. Ärendet avslutas och klagomålet med utredning återrapporteras 
till Välfärd skola.  4. Välfärd skola sammanställer årligen inkommande klagomål 
och rapporterar till kommunstyrelsen. 

mailto:klagomalvalfardskola@nacka.se
http://www.nacka.se/
mailto:info@nacka.se
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Årlig plan för likabehandling och plan mot kränkande 
behandling och diskriminering 2019-2020 - 2021  
 
Likabehandlingsarbetet regleras i två regelverk, enligt 3 kap. 16$ i 
Diskrimineringslagen som anger att vi årligen ska upprätta denna plan, enligt 6 
kap. 8 $ i skollagen anger att vi årligen ska upprätta en likabehandlingsplan mot 
kränkande behandling. Viktigt för alla att känna till är att det är olagligt att kränka 
någon, här tar vi alla barn på allvar, alla former av kränkning ska stoppas 
omedelbart av den vuxne som ser/hör. Det är den vuxnes ansvar att 
uppmärksamma och agera i en situation där ett barn eller en annan vuxen blir 
utsatt. På Vilans förskola ska alla barn och vuxna ha samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter.  
 
Huvudmannen ska upprätta en plan mot kränkande behandling en gång per år. 
Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga 
och förhindra kränkande behandling av barn, en redogörelse för vilka åtgärder 
som verksamheten planerar att påbörja eller genomföra under det kommande 
året, en redogörelse för hur man genomfört de åtgärder man planerade i 
föregående års plan. I planen bör huvudmannen också ange vem som är ansvarig 
för att åtgärderna genomförs och hur dessa ska följas upp och utvärderas. De mål 
som verksamheten har satt upp bör också stå med i planen. Planen bör också 
innehålla de rutiner som verksamheten har för akuta situationer. 

Källa: 6 kapitlet 8 § skollagen. 

Syfte: Vi ska främja alla människors lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder samt förebygga OCH förhindra diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling.  

Styrdokument: Diskrimineringslagen, Skollagen, FN; s barnkonvention, Lpfö18, 
Nacka Kommuns utbildningspolitiska mål, Nacka kommuns medarbetarpolicy, 
Vilans förskolas arbetsplan. Definitioner: Diskriminering på förskolan avses när 
någon behandlar en människa sämre, när man frångår likabehandling, när 
missgynnandet har samband med någon av sju diskrimineringsgrunderna: Kön, 
Etnisk tillhörighet, Religion/annan trosuppfattning, Sexuell läggning, 
Funktionsnedsättning (fysiska, psykiska), Könsöverskridande uttryck eller identitet, 
Ålder. Direkt diskriminering= när någon missgynnas/behandlas sämre än en annan 
i jämförbar situation. Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom 
tillämpning av till synes neutrala ordningsregler/bestämmelser/kriterier men som 
kan komma att missgynna personer inom någon av de sjunämnda 
diskrimineringsgrunderna, exempelvis personer med visst kön eller ålder. 
Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet i samband med 
någon av de sjunämnda diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier är ett 
uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet Kränkande 
behandling är ett uppträdande som kränker någons värdighet med som inte är 
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diskriminering, som inte har samband med de sjunämnda 
diskrimineringsgrunderna. Mobbning är när någon blir kränkt vid upprepade 
tillfällen och under en viss tid, det råder obalans mellan den som mobbar och den 
som är utsatt. 

Kartläggning: nulägesanalys och riskzoner.  

- Vi ser (observation, vårdnadshavares synpunkter, utbildningsenheten) att 

vi behöver utveckla vårt språkmedvetna arbete och minska genuskodning 

med vilka uttryck vi använder och tillkallar varandra och barnen. Varje 

barn har rätt till sitt eget namn (FNs barnkonvention) och ska därför 

tillkallas med sitt namn, inte med gulliga smeknamn som de inte själva 

efterfrågat.  

- Barnen i en stor grupp 3-5 års har många olika intressen och olika behov av 

stimulans i sitt lärande, det utmanar barnens samspel och klimat i 

gruppen. Pedagogerna behöver arbeta med att arrangera undervisning i 

mindre fokusgrupper för att kunna anpassa till lämplig nivå och bidra till 

lustfylldhet som påverkar klimatet positivt i barngruppen.  

- Medforskande i alla aktiviteter; Vi ser att konflikter och maktspel mellan 

barn i olika åldrar kan uppstå i riskzoner som hallen, toaletten, bakom hus 

och plank på gården, vid gungan på gården. Vi ser att det är viktigt med 

närvarande härvarande pedagoger som är medforskare och kan stötta, 

förebygga innan konflikt ev uppstår. Fördelning. Stationer.  

- Vi har mångfald familjekonstellationer (regnbågsfamiljer, ensamstående 

vårdnadshavare, några barn har syskon, några inte). Att familjer ser olika 

ut är naturligt ämne i våra barngrupper kopplat till lpfö18: normer och 

värden, ökad förståelse och respekt för allas lika värde. Förhållningssättet 

förmedlas gentemot barnen att man ska få vara den man vill vara. Alla lika 

alla olika. Det kräver inkännande pedagoger som vet när det är läge eller 

inte att lyfta olikheter, alternativt betona likheter. Det görs konkret 

exempelvis igenom att se över barnlitteratur, vilka huvudroller finns i våra 

berättelser? Hur framställs familjer? Hur kan vi pedagoger utmana 

barnens rollek inom familjebildning? 

Riskzoner= identifierade platser (av barn och pedagoger) att hålla extra uppsikt 
över då det här finns ökad risk att kränkande behandling kan uppstå bland 
barnen. Här krävs uppsikt av pedagogerna.   

- Innemiljön: Hallar/tamburer, Toaletter/skötrum, matsalen 

- På 3-5 års gård: Villa Villekulla-förrådet, Bakom planket, gungan  

- 1-3 års gård: rutschkanan, krumbukten, sandlåda, leksakslåda 
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Analys och utvärdering av föregående plan för likabehandling: Vi behövde vårda 
Vilans ökade medvetenhet om normkritik. Tidigare uppmärksammade 
pedagogerna på Vilans förskola att det fanns ett behov att utveckla normkritiskt 
förhållningssätt då barnen lekte många könsstereotypa lekar i grupperna. 
Pedagogernas medvetenhet har ökat vad som gäller barnens lekar vilket har gjort 
att man har börjat motverka stereotypa mönster. Vi väljer mer öppet könsneutralt 
material, vi vidgar leken och tar den till en inspirerande nivå, en star wars – lek 
som höll på att förvandlas till en farlig konflikt – resulterade i ett spännande 
byggprojekt där gruppen tillsammans byggde och konstruerade något eget utifrån 
leken.  Vi måste fortsätta utvecklingen av vår genusmedvetenhet gällande 
bemötande. Flickor ska inte uppmärksammas enbart för hur de ser ut, pojkar ska 
inte uppmärksammas enbart för vad de gör. Pedagogerna undviker värderande 
uttryck generellt med vi upplever att det varierar. Vi påminner varandra att hålla 
fokus på intressen/görande och vad vi upptäcker tillsammans (medforskande). 
Reflektion: hur bemöter vi pojkar respektive flickor? När pedagoger upptäcker 
mönster i gruppkonstellationer som förstärker könsrollsstereotyper kan vi 
strategiskt omgruppera barnen, viktigt är att det sker varsamt med stor respekt 
gentemot barnen. Det krävs reflektion kring syftet att erbjuda nya möjligheter och 
vidga leken för att undvika att barnen fastnar i könsstereotypa mönster. Det går i 
linje med läroplanens intentioner. Vi varvar könsneutrala/könskompensatoriska 
strategier (En rosa pedagogik). Viktigt att betona dialogen med barnen. Barn 
förstår om man respektfullt låter dem vara med i sin egen varseblivning. Vi har 
många barn barn i åldern 1-6 år, fördelade i 9 barngrupper. Vi har synsättet att 
barn lär av varandra och därför är det av högt värde att vi arbetar i mindre 
fokusgrupper i gruppen, samt i fokusgrupper över gränser. Att barn får möta 
andra barn både i samma ålder och i högre/lägre ålder. (Vygotskijs teorier om 
proximala zoner). Vi tror starkt på att styra grupperingar till mindre 
konstellationer utifrån intressen för stimulans. Intressen kan skilja sig stort mellan 
en 3 åring och en 5 åring. Vi har, under senaste åren, utvecklat förskolan som 
mötesplats från starkt avdelningstänk till avdelningar med samarbete över 
våningen. Pågående fortsatt utvecklingsarbete att vårda. När vi planerar den 
pedagogiska verksamheten med fokus på barnens bästa låter vi inte åldern vara 
avgörande för gruppindelningen i aktiviteterna. Det är främst barnens intressen 
och begär som ligger till grund för gruppindelningar. Barnets delaktighet och 
inflytande är väsentligare än att gå efter barnets födelsedata.  

I Lpfö18 finns kroppslig integritet inskrivet, vilket kom in efter #metookampanjen 
hösten 2017. Intention: att barn ska känna igen övergreppssituationer och vara 
starka nog att säga ifrån. Förebygga sexuella trakasserier och övergrepp i 
framtiden. Stärka jämställdhet och kroppslig integritet. Det finns zoner som man 
inte får ta på. Mun, rumpa, snippa/snopp, bröstet. Om någon är fysisk mot ett 
barn. Både mot barn och vuxna. På vår förskola tillämpar vi begreppet ”Stopp” 
(Stopp min kropp) och lär barnen att sätta upp en hand för att tydligt visa när 
gränsen är nådd, när någon kommit för nära. Innan verbala utvecklingen har 
blomstrat är ”stopp-tecknet” ett bra sätt att lära sig kommunicera när något inte 
känns okej i leken.  
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Etnisk tillhörighet: Under senaste åren har vår förskola integrerat många familjer 
med annan etnisk tillhörighet. Även i personalstyrkan har vi en mångfald av 
etniska ursprung vilket ses som en tillgång. I vårt integrationsarbete är 
värdegrunden PER viktig då vi med stor empati utvecklar förståelse för olika 
kulturer tillsammans. I emottagandet av nya familjer med annat modersmål än 
svenska har allt ifrån positivt kroppsspråk till stöd med tolkning blivit en styrka och 
framgångsfaktor på Vilan. Att bemöta med god intention, en förkärlek till arbetet 
med människor och kommunikation – Normer och Värden – är Vilans pedagoger 
bra på, vilket vi ska vårda och värna om.  

Mål 

- En god lustfylld miljö för barn och vuxna, kännetecknad av värme, 

engagemang och välmående – med tydliga gränser mot oacceptabla 

handlingar och beteenden. (Utbildning genomsyrad av lärande och 

omsorg i balans där pedagogerna bemöter utifrån värdegrunden PER) 

- Trygghet. Barn och vuxna som känner sig trygga, sedda, respekterade av 

andra barn och vuxna. Alla ska veta och känna sitt lika värde.  

- Barn med en positiv självbild. 

- Ökad jämställdhet: här ska man kunna välja vem man vill vara. Pedagoger 

och barn som känner sig delaktiga med möjlighet att påverka sin situation. 

- Gemensam kunskap och samsyn om vårt förhållningssätt 

- Tillvaratagande av vår etniska mångfald hos barn och vuxna.  

- Reflekterande pedagoger som är medvetna om genusaspekter i 

bemötandet.  

 

Metoder för att uppnå mål 

Systematiskt arbetsmiljöarbete - värdegrundsarbete:  

Hur? Utvärdering av hur vi efterlever vår värdegrund PER, kollegiala möten.  

När? Kontinuerligt, veckovis/månadsvis/terminsvis.  

Ansvar? Varje medarbetare/bitr rektor.   

Förebyggande och främjande: vård av det goda klimatet:  

Hur: Strategiska insatser, samtal/avstämningar och samarbetsövningar för 
personalen med syftet att synliggöra styrkor och uppmuntra spridning av goda 
rykten (APT, vardag) Gott klimat hos vuxna smittar av sig på barnen. (Normer och 
värden). God kamrat-anda och arbete med FNs barnkonvention i en låda (mänskliga 
rättigheter) är ett främjande likabehandlingsarbete för ”allsidigt lärande för hållbar 
utveckling” i barngruppen. Vem: alla pedagoger. Ansvar biträdande rektor.  
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När: APT, samt i vardagligt arbete. Levande fråga: hur vill vi bemöta och bli bemötta 
på Vilans förskola? Efterlever vi våra planer? 

Förhindra att någon utsätts för kränkning: Hur? Stoppa situation omedelbart. 
Nolltolerans. ”Stopp min kropp”, vi säger stopp när någon kommer en själv eller 
någon annan för nära på fel sätt och vi ska förebildslikt lära alla barn att man får 
säga ifrån. Respekt. När: Pågående vardagsarbete, Mänskliga rättigheter.  Vem: 
allas ansvar. Om det ändå råkar ske? Följ kommunikationsplan, anmäl kränkning till 
biträdande rektor som ansvarar för att hantera och stötta berörda.  

Förankring. Delaktighet. Hur? I kollegiala nätverk bildas samsyn om pedagogiska 
förhållningssättet, en ökad förståelse för att barnets lärande är individuellt, man 
måste få välja hur delaktig man vill vara och på vilket sätt. I det vardagliga 
värdegrundsarbetet med hur man är en god kamrat förankras planen om 
likabehandling i praktiken på konkreta sätt (FN i en låda, kompis sol etc.) Vem? 
Pedagogerna, pedagogisk utvecklingsledare ansvarar över att leda de kollegiala 
nätverken. När? Kontinuerligt arbete: kopplat till mänskliga rättigheter/allsidigt 
lärande för en hållbar utveckling.  

Mötesetik – mötesregler: för att få rätt fokus och en god arbetsro tillämpar vi 
mötesetiska regler som stödjer vår arbetsmiljö och värdegrund. (Gemensam 
mötesetik för SRO, Sickla rektorsområde). Vem: Ansvar medarbetare. När: möten. 
Hur: följa mötesreglerna. Våra förhållningssätt/regler/etik presenteras för varje 
medarbetare vid introduktion/anställning samt vid varje termins början som en 
påminnelse. Hur vi förhåller oss med och till varandra: i och utanför leken med 
totalt barnfokus.  

Gemenskapsaktiviteter som utvecklar förståelse och kunskap kring mångfald. Hur: 
Musik och böcker från olika kulturer, modersmålsriktlinjer om undervisning i 
grupp, projekt där barn får visa och uttrycka erfarenheter kring sitt ursprung, 
kopplat till inriktning Hälsa och livsstil i allsidigt lärande för hållbar utveckling. 
Vem: All personal förebygger och motverkar diskriminering mot religion/annan 
trosuppfattning genom att se förskolan som en neutral arena, en mötesplats där 
vi som är här är människor som tillsammans utforskar världen. När: i kontinuerlig 
pågående verksamhet.  

Barnhälsoarbete: Hur? När? BHT (Barnhälsoteam) träffas kontinuerligt 2-3 ggr per 
termin för att utvärdera, planera, genomföra, följa upp insatser inom barnhälsa. 
Vem? Specialpedagogiskt sakkunnig förskollärare (individperspektiv, stöttning), 
pedagogisk utvecklingsledare (grupperspektiv) och biträdande rektor 
(organisationsperspektiv). BHT kopplas in av förskollärare när funderingar väckts i 
barngrupp eller kring ett barn i barngruppen. BHT genomför observationer och ger 
didaktisk vägledning, råd för ett språkutvecklande och stöttande arbete. BHT 
arbetar främst förebyggande med pedagogers förhållningssätt; barn kan vara i 
behov av påhittiga pedagoger. Målet med BHT är att kunna stötta och inkludera 
varje barn i utbildningen för att varje barn ska ha en positiv självbild.   
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När ett barn är i behov av särskilt stöd kan pedagogerna, i samråd med föräldrar, 
upprätta en handlingsplan med syftet att stötta barnet på bästa sätt i utbildningen. 
Ett barn i behov av stöd blir inte exkluderad eller utpekad i undervisningen. Vem? 
Pedagogerna inkluderar stödet och den undervisningen som stödet kräver, i 
gruppen. Biträdande rektor ansvarar för de organisatoriska förutsättningarna. Hur? 
Vi anpassar vår verksamhet för att berört barn ska få samma möjligheter och 
samma utbildning som alla andra utifrån sina förutsättningar. Omvänt perspektiv: 
ibland kan dock exkludering vara bra, alternativt mindre grupper – för 
individanpassad motorisk, social eller språklig träning som inte lämpar sig för 
helgrupp. Vem: Vilan har välutbildad och kunnig personal som med tillit från 
vårdnadshavare och ledning kan bedöma hur stödet/undervisningen ska planeras 
och bedrivas. På Vilans förskola har vi gemensam barnsyn som innebär att vi utgår 
ifrån det kompetenta barnet, anpassar och planerar vår verksamhet för varje barn 
i barngruppen, istället för att se på hur barnet ska anpassas till vår verksamhet. 

 
Rutin och riktlinje vid kränkande situation  

- Det är Nolltolerans mot kränkande behandling i vår verksamhet.  
- Skyldighet hos all personal att anmäla om ett barn kan ha blivit utsatt! 

Detta anmäls omgående till biträdande rektor.  
- Anmälan vid kränkning görs digitalt i systemet KIA. Biträdande rektor 

utreder och skapar åtgärder, sköter rapportering till Välfärd Skola. 
Biträdande rektor ansvarar för att följa upp anmälan samt dokumentera 
och följa upp ärendet. Stöd.  

Barn – barn: pedagog samtalar med berörda barn, vägleder/lyssnar: låter alla 
komma till tals. Viktigt är att pedagogerna är tydliga med att det är handlingen vi 
inte accepterar, det handlar inte om barnet/barnen i sig. Pedagogerna observerar 
och kartlägger hur negativa mönster kan brytas och gott klimat utvecklas. För stöd 
i det arbetet finns barnhälsoteamet.   
Vuxen – barn: Det är olagligt att utsätta barn för kränkande behandling. Ser/hör vi 
att en vuxen kränker ett barn ska vi ha modet att prata om händelsen med den 
vuxne. Pedagogen som ser är skyldig att dokumentera vad som sagts/ gjorts, vilka 
som var inblandade, datum. Om kränkande händelser upprepas ska bitr. rektor 
kopplas in. Om ingen förändring sker är bitr. rektor skyldig att göra en anmälan. 
Här understryks vikten av reflektion kring gränssättning – det finns rimliga gränser 
till barnen att förhålla sig till (det kan exempelvis handla om säkerhet) Vi har en 
förhandlingskultur med barnen där barnen också känner till rimliga trivselregler 
som är välförankrade. Viktigt är att undvika godtyckliga regler. 
 Vuxen – vuxen: Samtal genomförs med berörda parter. Bitr. rektor informeras om 
lösning inte hittas, erbjuder intern/extern hjälp i form av stöd och handledning 
samt bedömer om en anmälan till annan myndighet måste göras.  
Barn – vuxen: Personalen säger till barnet att denna handling inte är acceptabel. 
Fokus är på handlingen i sig. Vuxna måste vägleda och sätta rimliga gränser, vara 
goda förebilder. Viktigt är dialogen, att förklara för barnet. Det är ett fostran-
ansvar.  
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Systematisk översyn av förskolans planer:  

Utvärdering (Var är vi): årlig utvärdering av föregående års planer på olika nivåer. 
Pedagogiska utvecklingsledningen, arbetsplatsombud, biträdande rektor, går 
igenom helhetens resultat (från kundenkät, medarbetarenkät, dokumentation i 
form av mötesprotokoll samt arbetsmiljö rond.) Varje grupp analyserar sitt arbete 
och sina mätbara resultat. Månadsvis: APT/nätverk/BHT/SAMK, gemensamma 
diskussioner, aktiviteter, utvärderingar av vårt pågående arbete. Aktivitetsfokus för 
värdegrunden PER: sprida goda rykten. Bryta negativitet. Vid identifierande av 
dilemman: lösningsorientering. Hänvisning: medarbetarpolicyn. Påminnande 
genomgång av vad värdegrunden PER står för. Veckovis: arbetslagsreflektion med 
gruppens pedagogiska arbete och barngruppens bästa i fokus. Planering av 
undervisning för att stimulera barnens lärande.  

Planering (Var ska vi): Årligen: Vilans pedagogiska utvecklingsledning och biträdande 
rektor kopplar ihop helhetens resultat ur kvalitetsredovisningsarbetet: ser 
samband och kan lyfta helhetens styrkor och förbättringar som leder till planering 
och genomförande av kvalitetshöjande insatser, revidering av intern 
utvecklingsplan ”nuläge” och ”önskat läge” samt aktiviteter för att nå önskat läge. 
Månadsvis/veckovis: Lösningar på dilemman från utvärdering. Vilans pedagoger 
diskuterar lösningar, biträdande rektor lyfter aktuella begrepp/delar ur planer i 
återkommande informationsflöde gentemot pedagogerna.  

Genomförande (Hur gör vi): Årligen: Pedagogiska utvecklingsledningen och 
biträdande rektor genomför en revidering av planer (efter medverkan och bidrag 
från samtliga grupper), som därefter genomarbetas av hela personalen. 
Genomgång övergripande på APT och i arbetslag på reflektion. Månadsvis: Vi har 
gemensamma diskussioner/samarbetsövningar/nuläges-utvärderingar på APT med 
planerna som stöd. Det gör planerna levande och synligare kopplad till efterlevnad. 
Dagligen: All personal är ålagd att följa planen och bidra till efterlevnad. Om någon 
bryter? Följ klagomålsrutin: 1. Tala direkt till berörd för chansen att bryta, mötas, 
förklara. Vid behov: 2. Koppla in biträdande rektor för stöd och uppföljning. 
Sammanfattning årlig systematik likabehandlingsarbete och pedagogisk utveckling: 
Vad: Årligen kartlägga, analysera och revidera planen i samband med 
kvalitetsredovisning och revidering av förskolans arbetsplan – sammantagen av 
kundenkät, medarbetarenkät, samlade reflektioner, arbetsmiljöarbete. Vem: Alla, 
ansvar pedagogisk utvecklingsledning, biträdande rektor. När: Maj/juni varje år. 
Nästa revidering sker i maj/juni 2020 och 2021.  

 

 

 
 
 
 
 

 


