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Lust att lära och att utvecklas i en trygg miljö präglad av hänsyn och respekt.

STRATEGISKT
MÅL
Barn och vuxna får
sitt lärande format
efter sina
förutsättningar, behov
och kunskapsnivåer
med delaktighet och
kreativitet

STYRTAL
VAD SOM MÄTS
•

Föräldrar som upplever att deras
barn ges möjligheter att prova på,
uppleva och lära på öppna förskolan

•

Föräldrar som upplever att de får
stöd och hjälp i sina barns
utveckling

•

Föräldrar som upplever att de och
barnen har inflytande på öppna
förskolans aktiviteter och innehåll

Lokala Mål för Öppna
förskolan
Pedagogerna tillämpar
sin specialkunskap i
frågor som behövs i det
dagliga arbetet.
Att ha en god känsla för
olika villkor i arbetet och
de omständigheter eller
miljö som arbetet utförs
under och i.
Förmågan att regelbundet
och systematiskt inhämta
kunskaper och
information från olika
källor.
Vägledning av enklare
karaktär kan vara råd
omkring vardagliga
situationer eller
fostringsfrågor.
Vid behov fördjupas
samtalen och det finns
möjlighet att ge
vägledning i
föräldrarollen eller
hänvisa vidare till andra

Styrkort 2016-2017
Förskolechef på Öppna
Förskolan

AKTIVITETER/ÅTGÄRDE
R
2016-2017
Pedagogerna fångar upp
föräldrars åsikter och
önskemål och genomför eller
köper in material som är
lämpligt och möjligt.
Vi utvecklar innehållet i
sångsamlingarna och anpassar
tidpunkten efter besökarnas
behov. Vi skapar trygghet och
kravlöshet, så att alla besökare
vågar att delta. Vi skapar
samspel mellan barn och
vuxna. Vi förmedlar sånger,
ramsor, lekar och möten över
kulturgränser och olika språk.
Vi erbjuder olika sätt att
umgås, läa känna andra och
sysselsätta sig både inne och
ute. Vi visar på enkla, billiga
och hälsosamma alternativ ex.
vid höstdagjämningsfesten v
38 som firas med sopplunch,
innehållet i soppan visas upp i
en grönsakskorg så att det blir
tydligt för både barn och
vuxna vad soppan innehåller.
Recept delas ut.

Resultat
2017
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kompetenser på
familjecentralen.
Pedagogerna fångar upp
föräldrars åsikter och
önskemål och genomför
eller köper in material
som är lämpligt och
möjligt.
För att forma ÖF
verksamhet så att den blir
tilltalande för både barn
och vuxna lägger
pedagogerna stor vikt vid
möjligheten att leka och
skapa såsom barnet vill

Vi förmedlar vårt kulturarv
genom att uppmärksamma och
utbyta erfarenheter omkring
olika traditioner och högtider,
ex uppmärksammas advent
och Lucia.
Vi väljer ekologiska och andra
miljövänliga alternativ vid
både inköp och utförande av
våra aktiviteter.
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Inledning och mål
Kommunfullmäktige beslutade om nya kommunövergripande mål för 2016, bestående av en vision, 3
målområden, 5 mål samt 18 resultatmått. Målen handlar om vad kommunen ska åstadkomma för
invånarna (resultat).
Kommunens vision är ”Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. De strategiska
målområdena är barn och unga, arbete och näringsliv samt livsmiljö. De kommunövergripande målen
är att Ludvika ska vara:
-

En av landets bästa skolkommuner.
En bra kommun att växa upp i.
En tillväxtkommun.
En bra kommun att leva i.
En miljövänlig kommun.

Totalt 18 resultatmått används för att indikera om de fem målen nås.
I kommande verksamhetsplan för 2017-2018, samt i nästa års kvalitetsrapport kommer de nya
styrtalen att användas.
Kvalitetsrapporten för 2016-2017 ger en tillbakablickande över året som gått, utifrån styrkortet för
2016-2017.

Kvalitetsarbete
Det har sedan 2013 pågått ett förankringsarbete med syfte att utveckla målstyrning som metod; att
på samtliga verksamhetsnivåer enas om inriktning för verksamheten samt att följa upp det arbete
som görs. För detta ändamål används målstyrningsverktyget balanserade styrkort (BSK) med de fyra
perspektiven: barn och vuxen, process-, medarbetar- och ekonomiperspektivet. BSK används i alla
verksamheter inom nämndens ansvarsområden. Styrkorten visar var vi är, vart vi ska och hur vi ska ta
oss mot målet. BSK sätter barnet/brukaren i centrum och handlar om framtiden. Som redan nämnts
under rubriken Inledning och mål har kommunen beslutat om nya kommunövergripande mål inför
2017, men för denna kvalitetsrapport har de tidigare styrkortsmålen använts.
Styrkort finns i Social- och utbildningsförvaltningen på förvaltningslednings-, verksamhetschefs- och
enhetschefsnivå som obligatorium och kan även finnas på arbetsgrupps/arbetslagsnivå.
Denna kvalitetsrapport är en resultatsammanställning av den samlade verksamheten för
förskoleområdet Magneten-Håksberg-Sörvik. Resultatredovisningen är en sammanställning med
utgångspunkt från politikernas tidigare framtagna styrkort och de verksamhetsmål som identifierats
av verksamhetsledningen för förvaltning och förskola. Vissa ekonomiska delar finns angivna men det
ekonomiska resultatet redovisas i samband med bokslut.
Underlag för denna resultatredovisning är hämtad från:
•
•
•

Pro Capita
Kvalitetsrapport 2015
Nämndens årsrapport budget och kostnad
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•
•
•
•

Personalsystemet Heroma
Skolverkets BRUK
Förvaltningens motorikkartläggning
Förvaltningens enkäter till barn och vårdnadshavare

Social – och utbildningsförvaltningens organisation
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Verksamhet förskolas organisation

Öppna förskolan på familjecentralen VillGott
På familjecentralen VillGott finns verksamheter såsom Öppen förskola, BVC barnmorskor, BVC
sköterskor, BVC psykologer samt BVC läkare, IFO personal samt specialpedagog. Till Öppna förskolan
kommer barn tillsammans med sina vårdnadshavare eller annan anhörig och vistas där tillsammans.
Stort fokus läggs på samspelet mellan barn och vuxen och personalen kan vara rådgivande vid frågor
som rör barnet.

Samverkan

På familjecentralen VillGott finns ett nära samarbete med BVC barnmorskor, BVC sköterskor, BVC
psykologer, BVC läkare samt IFO personal och vid önskan om handledning, även specialpedagog.

Utvärdering av verksamheten 2016/2017
Besöksstatistiken på Öppna förskolan ser god ut för hösten 2016 och våren 2017 och så här har
besökssnittet sett ut under perioden:
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2016
Augusti

34

September 44 ( tangerat rekord, samma antal besökare som 2010)
Oktober

43

November 39
December 34
2017
Januari

29

Februari

40

Mars

41 ( rekord)

April

44 ( tangerat rekord, samma antal besökare som 2012)

Maj

34

Juni

35

Juli

16

Babycafé/Minicafé har varit välbesökt under hela sommaren. Besöksantalet har pendlat mellan 20
och 39. Under sommaren finns ett stort behov av en dag för de minsta som är lugnare.
Under sommaren hann vi med rengöring/materialvård av i princip hela verksamhetens lekmaterial,
förvaringslådor och möbler, skåp, lådor, delvis fast inredning mm. (Allt som inte ingår i den dagliga
städningen).
Stängt den 19 augusti för planering med Lena. Arbetade med styrkort, kalendariet för hösten,
kompetenshöjning beslutades, inköpsbehoven prioriterades, arbetsmiljödiskussioner omkring
arbetsbelastning och stress framförallt vid ensamarbete.
Bra med 2 dagars planering i följd, först egen dag och sen 1 dag med chefen. Det låg rätt tidsmässigt
och det var lagom mycket tid och en hel del förarbete var redan gjort innan planeringsdagen.
Bra att styrkorten redan var ifyllda med våra styrdokumentsformuleringar. Det blev då lättare att
koppla mot verksamheten och därmed tydligare (2015/2016).
Ökad måluppfyllelse – fortsätta stärka föräldrarollen och medvetandegöra föräldrarna om deras
betydelse för barnens resultat i skolan. Wi-Fi och utbildning för att använda surfplattan i vår
kommunikation med föräldrarna i bl.a. dessa frågor behövs.
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Stärkt föräldraroll har delvis kunnat genomföras, framförallt i småbarnslivskursen. Under det dagliga
arbetet har besöksfrekvensen varit förhöjd och man hinner inte fördjupa kontakterna och då blir det
mer ytliga samtal.
Specialpedagogiska konsultationer – Boka in speciella tillfällen när vi kan diskutera olika frågor med
specialpedagogen. Hur skapa lika villkor för familjer med särskilda behov?
Förutsättningarna har förändrats till det sämre eftersom specialpedagogen inte har någon tid i vår
verksamhet längre. Vi har ändå möjlighet att boka konsultationen om vi känner behov.

Utveckling av verksamhetsinnehåll
Formulera syftesbeskrivning och innehåll för de olika områdena.
•

Se och stärka ”gråzonsbarnen och deras föräldrar” – förebyggande arbete. Det har gjorts mer
tydligt för oss att dom är den viktigaste gruppen, som vi uppmärksammar i det dagliga
arbetet. Dom behöver få utrymme för sina bekymmer och det kan de få hos oss och vår
kompetens räcker till för att ge dem ett adekvat stöd. Utrymme för egen reflektion,
tillsammans med oss om t.ex. redskap de fått i fördjupade samtal, är också en viktig del. Det
har förekommit till viss del, men det har delvis varit svårt pga. många besökare och mer
ensamarbete.

•

Sockerfria alternativ – fortsätta det påbörjade arbetet. Ligger som en övergripande tanke för
en förebyggande hälsosam livsstil. Vi tänker alltid på det så fort det är någonting ätbart med i
våra aktiviteter.

•

Information – fortsätta med tidigare planering, men ligger lite lågt med in-print. Vi har
fortsatt informera på fb och kommunens hemsida, samt med lappar när det behövs, men vi
har inte tagit in flera olika språk ännu.

•

Ta fram övergripande plan för utflykter i närområdet och med buss. Har påbörjats men är
inte klart.

•

Ta fram planering/information till Copebarnvakter. Vi har bjudit in barnvakterna för en
genomgång av lokalerna och regler innan 1:a barnvaktstillfället. Det har fungerat väldigt bra.
Vuxenskolan är informerade om att vi vill fortsätta med den rutinen.

•

Övergripande information/regler till 1:a gångs besökare. Vi har omarbetat trivselreglerna
som då blir en grund för den 1:a informationen till alla. Vi tar upp information till nya på
babycaféet tillsammans i gruppen. Man kan då förstärka informationen med hjälp av andra
föräldrar.

•

Ändra skyltning i entrén i hallen. Mer språk än enbart svenska. Ej åtgärdat ännu.
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•

Ta fram diskussionsunderlag för Ipad/mobiler i verksamheten bland barnen. Ingick i nya
trivselreglerna, som föräldrar fick vara delaktiga och komma med synpunkter på, innan det
färdiga resultatet. Det har varit några spontana diskussioner efter det.

Aktiviteter
Syfte:
Erbjuda olika sätt att umgås, lära känna andra och sysselsätta sig både inne och ute.
Visa på enkla, billiga och hälsosamma alternativ.
Förmedla vårt kulturarv genom att uppmärksamma och utbyta erfarenheter omkring olika traditioner
och högtider.
Vi väljer ekologiska och andra miljövänliga alternativ vid både inköp och utförande av våra
aktiviteter.
Vi efterfrågar och fångar upp besökarnas behov och önskemål. Vi genomför det som är rimligt(i
förhållande till mål och intentioner för verksamheten) och som ryms inom de ekonomiska ramarna.

Utflykter i närområdet
Under hösten planerar vi flera utflykter enligt föräldraönskemål.
1:a till Skuthamn v 33. Vi leker på grönområdet, grillar och bakar stekpannebröd. Skuthamnsutflykten
var positiv. Vädret var lite mulet men med uppehåll och lekredskapen var bortplockade. Trots det var
det inget problem att sysselsätta barn och föräldrar. Skogens utbud och skräpplockaraktivitet
tillsammans med lek i sand och på grönområden var fullt tillräckligt. En bra plats med toalett och
grillplats samt möjlighet att besöka akvariet. Bra att degen var förberedd i små degklutar. Alla barn
som ville kunde baka sitt eget bröd. Liten grupp med tre familjer där en gick med från VillGott, gav
mer fördjupade samtal.
2:a till Högberget v 37. Vi leker i skogen, plockar bär, grillar och bakar stekpannebröd.
Högbergsutflykten gick bra och där deltog fler familjer. De kom och gick under tiden i skogen. Barnen
var i ålder 0-3 år och för en del var det första gången de var i en skog. Vi fick visa på växter och bär. Vi
lekte med skogens material i form av stockar, stenar, blad, kottar mm. Föräldrarna var mycket nöjda
och positiva till utflykten och de framförde önskemål om fler tillfällen i skogen.

Mamma-mage träff: Informationen blev den 9 september kl. 10.00. Det var 9 st. anmälda, 7 st. kom.
Alla verkar nöjda och vi planerar att ha den här aktiviteten 1 gång/termin för att visa på hälsosam
träning efter förlossning.
Höstdagjämningsfest v 38: Vi firar det med sopplunch fredagen den 23 september. Vi kokar soppa på
höstens skördade grönsaker (Lo ansvarig) och avslutar med någon äppelefterrätt (Li ansvarig). Vi visar
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innehållet med en grönsakskorg så att det blir tydligare för både barn och vuxna. Recept läggs också
dit som tips på lättlagad, säsongsanpassad, nyttig och billig mat.
Vi anslår även aktuella årstidspyramidkort.
10-års jubileum v 40 - 4/10: Vi beslutade att flytta firandet till den 27 oktober på Nallens Dag. Det var
en rolig dag med aktiviteter utspridda i hela huset. Viktigt bara att alla håller koll på sina
ansvarområden och att det är tydligt fördelat. Trevlig dag där även f.d. personal kom på besök.
Tidningen kom och gjorde reportage.
Fotografering v 44: Fotografen kom på onsdag och det var fullbokat med en reservlista. De flest
därifrån fick plats. Allt löpte bra, men det är viktigt att vi informerar om att det är foto på löpande
band. Vill man ha längre tid får man boka in ateljétid.
Advent och Luciafirande: Allt har löpt enligt planen och luciafirande med enkla sånger är bra
eftersom vi inte kan öva i någon större omfattning. Alla får delta på sina villkor och klä sig efter sin
kulturella bakgrund. Vi bakade mindre mängd saffransbröd. Vi gjorde ett nytt inslag i serveringen,
fruktpinnar (sockerfritt alternativ). Det var 46 besökare under luciafesten.
Pysselhörnan: har fått beröm för att den är så innehållsrik och inbjuder till fritt skapande. Gipsfigurer
är enkelt för de yngsta och är populärt. Vi kan behöva fler gipsformar till nästa år.
Kommunövergripande teman:
Vi håller utkik på kuriren ifall något särskilt dyker upp, t.ex. mångkulturdagar, som vi kan
uppmärksamma i vår verksamhet.
Under hösten passade inte kommunens aktiviteter med vår verksamhetsplanering. Vi fortsätter hålla
koll på vad som ligger på agendan.

Sångsamlingar
Syfte:
Utveckla innehållet i sångsamlingarna och anpassa tidpunkten efter besökarnas behov.
Skapa trygghet och kravlöshet för besökare så att alla vågar delta.
Skapa möjlighet till samspel mellan barn och vuxna.
Förmedla sånger, ramsor, lekar och mötas över kulturgränser och olika språk.
Vi fortsätter att utveckla våra samlingar och varierar innehållet och växlar mellan sång, lek,
musicerande. Vi har hittat en ”trumsäck” vid garderobsstädningen. Den tänker vi använda för att
skapa mer intresse och nyfikenhet.
Vi är båda ansvariga och vi fortsätter att genomföra samlingarna tillsammans i möjligaste mån.
Vi har lagt till och sjungit några nya sånger och ramsor. Några nya sång-kort har tagits fram.
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Vi har provat sång-figurerna en gång. Det är för få figurer och så är det samma tyg i de båda påsarna
så barnen ser ingen skillnad. Kanske är det till det vi ska använda ”trumsäcken”.
Vi fortsätter att utveckla detta hela tiden, samtidigt som det är viktigt att bevara de gamla
traditionella sångerna och lekarna. Barn och föräldrar vill känna igen sig och så kommer det nya
besökare hela tiden.
Plastsanering: Byte av soffor – våra trästommar är väldigt stabila och fina. Känns som resursslöseri
att byta ut. Byte av kuddar borde räcka om de är av utdömd kvalitet. Plastleksaker – kasserar vi när
de går sönder. Önskar nytt när vi kastat för mycket.

Utvecklingsområden (Familjecentralen)
Barnkonventionen har varit utvecklingsarbete på Familjecentralen under året 2016/2017

Planering/Uppföljning
I den egna verksamheten: Tällberg var väldigt uppskattad både för att vi fick träffa alla i
förskoleområdet, fick egen tid och friskvårdstid. Men tiden räckte inte till för den egna planeringen
eftersom det inte blir en hel dag. Tällbergsresan ersatte den egna planeringstid som vi brukar ha med
Lena. Information eller de frågor som vi behövt ta upp med henne, har klarats av på de regelbundna
månadsmötena istället. Vi använder också mailen och vi får snabba svar på våra frågor.
Lena har också gjort två verksamhetsbesök under våren för att kunna se verksamheten. Hon blir
också mer synlig för våra besökare då.
Med familjecentralen: Den här terminen har vi träffats hela gruppen för en halvdag den 7 juni. Den
användes till information/utbildning omkring socialtjänsten. Resterande 2 timmar användes till
uppföljning/delgivning av årskonferensen i Gävle.
Planering såsom Tällberg känns som ett bra upplägg för planering med Familjecentralen. Då är vi
tillsammans med möjlighet till ökad samsyn istället för att fokusera på det om vi åker på FFFF,s
årskonferens.

Nya inventarier
Vid årsskiftet fick vi också möjlighet för att förnya våra slitna möbler genom extra tilldelning av
pengar. Vi hade invigning av ”Nya Lekrummet” med ballonger, fri lek och bullfest.
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Kompetensutveckling
Kompetensutveckling
24 november deltog Lillemor i temadag (Vi ska våga tala) om sexuella övergrepp i Borlänge. Maria
Schillaci, leg psykolog från Rädda barnen, Sebastian Lysén, initiativtagare VågaTala.nu och Olof
Risberg, leg psykolog från Pojkmottagningen informerade om vad ett övergrepp kan innebära och hur
vi kan skydda de utsatta. Vikten av att våga tala, fråga och lyssna på barn och närstående betonades.
Förslag på hur man kan prata med barn om kroppen, kroppens gränser och sexuella övergrepp togs
också upp
6 december deltog vi i en utbildningsdag om Migration, Integration, Barn och Familjer. Dr Riyadh AlBaldawi beskrev individens psykosociala utveckling under migrations och anpassningsprocessen och
hur resan hit har kunnat gå till på ett enkelt och tydligt sätt. Det gav en ökad förståelse för oss
omkring hur barn och föräldrar kan må när de kommer till oss.
”Småbarnsliv” – utbildning med föräldragrupper tar stor tid i anspråk för de som leder. Vi planerar
därför inte så många aktiviteter pga. mer behov av tid för utbildning, planering, litteraturläsning och
gruppgenomförande. Det gav en ökad kunskap om att vägleda föräldrar i samspelet med sina barn.
Som pedagog får du de rätta redskapen att kunna se och förstå och därefter handla. I stor grad kan
nu de kunskaperna och färdigheterna användas i det dagliga arbetet. Vi märker också en ökad
dialogförståelse emellan oss båda där den ena gått småbarnsliv och den andra gått vägledande
samspel, vilket är bra för det förebyggande arbetet.
En av Öppna förskolans pedagoger har varit iväg på ombudsträff under hösten. En stor del av
skyddsombudsrollen har fått arbetas upp för att stötta all personal i lokalförslagsarbetet och därmed
tagit fram lagar och regler inför risk- och konsekvensanalysarbetet. Alla har då fått en ökad inblick i
arbetsmiljölagstiftningen.
Cope riksträff 25 april. Det var en heldagsträff i Borlänge för alla copehandledare i Sverige. Träffen
innehöll 2 kortare föreläsningar omkring integration och barns skärmvanor. Båda var väldigt bra.
Resten av dagen var erfarenhetsutbyte i mindre samtalsgrupper med både andra handledare och
utbildarna. Det är bra att få utbyte med andra så att man kan förbättra sitt eget arbetssätt.
Årskonferens i Gävle 16 – 17 maj. Temat var - En värld i förändring: om integration, relationer och
bemötande. Se separata anteckningar.
Information om anmälan till socialtjänsten 7 juni. 2 socialsekreterare delgav oss Ludvikas
arbetsmodell för anmälningar. Vår anmälningsplikt betonades.

Aktiviteter
Syfte:
Erbjuda olika sätt att umgås, lära känna andra och sysselsätta sig både inne och ute.
Visa på enkla, billiga och hälsosamma alternativ.

14

LUDVIKA KOMMUN
SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Förmedla vårt kulturarv genom att uppmärksamma och utbyta erfarenheter omkring olika aktiviteter
både inne och ute, t.ex. friluftsliv, utflyktsmål, traditioner, högtider m.m.
Vi väljer ekologiska och andra miljövänliga alternativ vid både inköp och utförande av våra
aktiviteter.
Vi efterfrågar och fångar upp besökarnas behov och önskemål. Vi genomför det som är rimligt(i
förhållande till mål och intentioner för verksamheten) och som ryms inom de ekonomiska ramarna.
Julgransplundring: Många besökare från olika länder. Vi fick stor möjlighet att förmedla vårt
kulturarv, både i form av danslekar och förtäring. Även i år var tomten en aning lågmäld. Vi utökade
danslekarna så det blev svårt att komma ihåg turerna (vi kanske måste dämpa vår kreativitet?).
Alla hjärtans dag: Pyssel görs inte i någon större utsträckning, men det är viktigt att möjligheten finns
att skapa av det material vi redan har (miljömedvetenhet). Vi behöver fler gipsformar för enklare
pyssel vilket vi nu köpt in. Dagen inföll på en babycafédag och det blev mysigt när vi kunde sitta
tillsammans och fika. Vi bjöd på glutenfri morotskaka.
Mamma-mage info: Vi fick anpassa oss efter ledarens möjligheter och då blev det en måndag. Det var
6 deltagare och ev. kan vi nå fler om de har möjlighet att vara på förskola eller ha annan
barnpassning.
Internationella kvinnodagen: Ett spontant evenemang där vi bjöd på bullar. Vi fick igång diskussioner
omkring hur man uppmärksammar dagen i olika delar av världen.
Vårdagjämningsfest: Det var svårt att få till anmälningar i förväg, men alla platser fylldes på under
måndag-onsdag. Alla BVC sköterskor kunde också delta så vi blev totalt 27 stycken. Vi hade två
soppor + efterrätt och allt tog slut. Vi väljer råvaror utifrån matpyramider från klimatsmart.se
(närodlat, ekologiskt, efter säsong). Vi hade odlat ärtskott inför sopplunchen. Det väcker intresse och
många studerar odlingen under den tid det pågår, men vi vet inte hur många som provar själva.
Många visade intresse för recept och så får man samhörighet med andra
Påskfest: Pyssel har gjorts under en längre period än tidigare och det har fungerat bra. Vi behöver
ändå locka med mer bilder på dörrarna såsom vid jul. Det inspirerar till skapande.
Utflykt i närområdet: Årets första utflykt gick till Biskopsnäsets grillplats den 24 maj. Det var många
som anmält deltagande i förväg och ytterligare fler kom under dagen. Blev ett lyckat evenemang. Bra
väder, lämpligt avstånd och rekord i deltagande (32 st.). Bra att vi har telefon med oss. Flera hörde av
sig för att de inte hittade och fick hjälp av oss den vägen. Platsen är lekvänlig med lagom terräng för
våra små barn. Det är både skog och gräsyta även om gräset var i högsta laget. Bra grillplats där de
flesta ville laga sin matsäck. Barnen respekterade elden och deltog med brödbak som vi tagit med. Vi
behöver komplettera med några tallrikar. Några familjer gick tipspromenaden om allemansrätten.
Mycket mångkulturellt med deltagare från 4 världsdelar. Föräldrar har också berättat att de sedan
besökt platsen själva och gjort egna utflykter.
Föräldrar frågar också om vi kommer att göra fler utflykter under sommaren.
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Den andra utflykten genomfördes tisdagen den 27 juni. Då gick vi till Smedjegatans lekpark på fm och
till Gammelgården på em. Återigen hade vi användning för telefonen eftersom några inte hittade och
var lite sena på morgonen. En av oss kunde då gå vidare med de som var här och en av oss kunde
vänta in sent anlända. Totalt blev vi 25 st. deltagare. Även den här gången var det mångkulturellt
med 4 världsdelar representerade. 2 familjer hade även morföräldrarna med, som precis hade
kommit till Sverige på besök.
Platserna är mycket lämpliga för att vara aktiv utan att man behöver vara orolig för trafiken. Det var
flera äldre barn med och då blir det mer organiserad lek som stimulerar alla att vara tillsammans. För
ett par av barnen var det första gången de var på gräs och lekte till viss förskräckelse till en början.
Vi hjälpte också till att sprida information om Gammelgårdens evenemang för barn, så att de som
aldrig varit där eller kan läsa svenska, skulle kunna delta.
Skolavslutningsfest: Vi ordnade det som en spontan aktivitet. Vi bjöd på kanelbullar och glass med
strössel.
Midsommarfest: Vi delade upp de olika arbetsuppgifterna mellan oss, där en ansvarar för servering
och dess inköp och den andra för dansen och dess iordningställande. Vi gick igenom danserna och
provdansade dagen innan. Sen gör det inget om det inte blir helt korrekt när det är så många små
barn som deltar i dansen och blir burna på förälderns arm. Dansen blev uppskattad av alla och vi fick
göra 2 ringar för att få plats. Det var många besökare, 67 st. från olika delar av världen. Vi hade inte
satt upp info på andra språk, men vi har berättat och förklarat till alla besökare med andra
nationaliteter så att de skulle kunna komma. 2 indiskor har också frågat oss om det blir
midsommarfest även i år. Vi ordnade en ny ”midsommarstång” där en större krukväxt blev stommen,
som ”kläddes” med blommor från närområdet. Alla är så glada trots att det blir trångt. Enklast blir
ofta bäst. Känns okej att vi serverar saft, trots sockerinnehåll, för att visa att man kan göra vissa
saker, vid några få festligare tillfällen under ett år. Ger tillfälle till samtal omkring socker och
sockerintag.
Kommunövergripande tema: Den 8-14 maj pågick den nationella Kris- och Beredskapsveckan. Vi
uppmärksammande den genom att sprida information och visade med några praktiska exempel på
vad man behöver för att klara 72 timmar vid en krissituation. Det var bra, diskussioner uppstod och
intresse väcktes.

Måluppfyllelse med aktiviteterna
Känns som lagom mängd med ledarstyrda aktiviteter för att vi ska kunna uppfylla de olika målen för
vår verksamhet. Att t.ex. göra utomhusaktiviteter varje vecka skulle begränsa möjligheten att vara
tillgänglig som nära mötesplats.
Vi har blivit bättre på att förmedla information om olika saker/aktiviteter för alla besökare oavsett
nationalitet. Vi har insett att information behöver upprepas för att alla ska uppfatta vad som är på
gång hos oss eller i vårt samhälle. Många frågar också om hjälp med att förstå vad som menas.
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Integration är en naturlig del i hela vårt arbetssätt. Alla får delta på samma villkor och vi har alltid
besökare från världens alla hörn och de från Sverige har inte avtagit, såsom det skett på en del andra
öppna förskolor i vårt land.
Att förmedla kulturarv är en grundtanke med flera av våra aktiviteter. T.ex. att förstå allemansrätten,
som inte är en självklarhet för alla, var en del under våren. Vi upptäckte att det fanns behov även för
oss att upprepa vad som gäller när vi gjorde en tipspromenad. Vi kunde nå många föräldrar och fick
en ökad förståelse omkring att man inte får göra vad som helst.
Miljötänkandet genomsyrar hela verksamheten och inte bara aktiviteterna. Det ligger rätt i tiden
men kan till viss del vara svårt att få fram. Kan bero på vilka besökare vi har eller på svårigheter att
göra oss förstådda. T.ex. märker vi att det handlas mindre av vårt ”klädloppis”. Fruktförsäljningen går
däremot väldigt bra och där erbjuder vi ekologiska varor. Vi kan också se att fler tar med eget
mellanmål som då kan bestå av kakor och festis.
Vi blir aldrig färdiga med vårt uppdrag för det kommer alltid nya besökare, så det kan vara idé med
någon aktivitet omkring socker till hösten.
Vi möter båda föräldrarna på ett likartat sätt och vi märker att ett flertal pappor kommer
regelbundet likväl som mammor. Det vi behöver tänka på är att vi måste vara beredda på samkönade
familjer och hur vi i så fall uttrycker oss vid de första mötena.
Vårt grundarbetssätt med den fria leken som grund syftar till framförallt barnens delaktighet. Många
föräldrar frågar också aktivt efter olika aktiviteter som vi brukar ha och så har vi efterfrågat deras
synpunkter på vissa områden. Det här är ett bra sätt och föräldrar och barn blir aktiva tillsammans
istället för passiva mottagare.

Övergripande aktiviteter
Sångsamlingar: Vi har utökat innehållet med fler sånger och sånglekar. Det är roligt för alla både
föräldrar, barn och personal. Ibland blir det för många nya idéer vid samma tillfälle så att vi inte
kommer ihåg dansturerna. Det spelar inte så stor roll, utan det viktigaste är att sprida glädjen för
musik och rörelse. Några av de nya sångerna är framtagna utifrån barnens önskemål.
Trumsäcken har fått vänta på sin utveckling. Vi har haft många besökare och flera familjer som
behövt konkret handledning och det har tagit på krafterna. Att få de grundläggande rutinerna att
fungera på ett tillfredsställande sätt har varit viktigt för att det ska vara en bra miljö för alla besökare
här hos oss.
Babycafé/Minicafé: Det har varit välbesökt och många uttrycker att det är bra att det finns en
särskild tid för enbart de små. Föräldrar sprider även sina positiva åsikter till andra. Det är den bästa
reklam man kan få. Det är synd att det ligger på en dag som det samtidigt är läkarmottagning. Tyvärr
får vi stoppa barn i dörren pga. fel ålder. Det känns inte bra att behöva göra barn och föräldrar
besvikna. Under sommaren har det varit välbesökt till skillnad från jullovet, där vi överväger att ha 02 år under hela dagen. Vi anser att vårt syfte uppfylls.
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Föräldrastöd
Stöd till föräldrar i sina föräldraroller sker hela tiden när vi agerar tillsammans med barnen och då blir
modeller för vad man kan göra och hur det kan gå till. Ibland kan man förstärka det som görs genom
att verbalisera det. Det märks när man behöver bli lite ”övertydlig”. Problem uppstår när vi inte kan
verbalisera pga. att vi inte talar samma språk.
Vi har också gett stöd på olika områden när de har efterfrågat det själva. Det har handlat om kläder,
mat, fostrings- och utvecklingsfrågor bl. a. Vid vissa frågor har vi väglett vidare till främst BVC.
Vi har under våren haft några familjer med större problematik, som vi behövt lägga extra kraft på.
Där har det framförallt varit gränssättningsproblematik och föräldrarnas stora villrådighet i hur man
kan agera.
Vi arbetar aktivt t.ex. med: Att hjälpa till så att inte rädslor cementeras, när vi ser att föräldrar sluter
barnet i sin famn och går bort, ifall barnen visar oro för andra barn när de kommer nära. Att vi
berömmer både barn och föräldrar, när man ser att de gör något bra, för att förstärka det goda
beteendet.

Utveckling av verksamhetsinnehåll
Vi har fått en bättre rutin och får ut information på både kommunens hemsida och på facebook när
det behövs.
Vi har börjat använda trivselreglerna i högre grad vid 1:a besöket och till andra som lånar våra
lokaler. Utformningen kan göras lite roligare för bordsplacering, men man måste alltid vara redo för
att diskutera och förklara eftersom det skrivna ordet kan tolkas på olika sätt.
Surfplattan är ett lyft för oss pedagoger. Det är mycket enklare att förmedla information och få hjälp
med språktydning när så många besökare från andra länder finns hos oss.
Att skriva information på flera språk har däremot inte varit lika nödvändigt för allting. Surfplattan, att
berätta och förklara flera gånger, har visat sig vara ett mycket bättre sätt att nå ut till alla.
Småbarnsliv: Vi har under våren haft flera konkreta handledningsbehov med bl.a. gränssättningsproblematik. Där märker vi att vi båda arbetar mot en gemensam målbild, där våra olika
kompetenser finns till stöd för hur vi ska gå tillväga. Vi kan då arbete båda två med samma problem
vid olika tillfällen och stämma av med varandra om hur det går. ”Vi talar samma språk”. Vi har också
gjort en schemaändring för att skapa utrymme för diskussion omkring det vi sett, vad vi ska göra och
hur det har gått. Det känns som att vi har fått en kvalitetshöjning av vårt sätt att arbeta, som kommer
alla föräldrar och barn till del.
Samarbete inom familjecentralen: Vi har skapat tid för att fördjupa samarbetet, men det har inte
varit någon som drivit de frågorna. Lokalfrågan från i höstas har fortfarande varit som en skugga. Vi
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har också bytt samordnare som då också blev sjukfrånvarande under början av hösten.
Utvecklingsområde under året har varit Barnkonventionen.

Trivselregler
Dokumentet är framtaget med viss delaktighet från besökare och blir en grund för oss i dialogen med
alla föräldrar, så att informationen blir likartad. Ibland får man göra avkall på vissa saker i reglerna
därför att man måste arbeta med några saker i taget. Våra kulturer och värderingar kan vara så olika
beroende på varifrån man kommer. Vi har försökt att göra det till ett levande dokument men det är
svårt att ta till sig på egen hand.

Schema
Vi har ändrat schemat så att vi kan ha en dialog med varandra omkring föräldrar som vi upplever
behöver extra stöd. Det är viktigt att vi hinner förmedla vad vi upptäcker till varandra och dra upp
riktlinjer om hur vi går vidare. Vi behöver kunna bemöta familjen på ett likartat sätt och ibland
behöver vi också arbeta båda två samtidigt med en familj när de kommer hit.

Nödtider vid ensamarbete
Vi har tydliggjort hur vi ska använda vårt nödschema vid sjukdom.

Rengöring
Bra att få 2 heldagar för rengöring. Vi hinner tvätta/diska/torka allt i lekrummet förutom
målarhörnan och i stort sett alla leksaker i matrummet. Vi tvättade även babysittrar, bilmattan och
de blå och röda mattorna. Det är det viktigaste som alla våra små barn kommer i kontakt med och
det kan inte rengöras och fås torrt när vi har öppet. Resten får vi städa pö om pö.

Planering för Öppna förskolan inför 2017/2018
Aktiviteter
Syfte:
Erbjuda olika sätt att umgås, lära känna andra och sysselsätta sig både inne och ute.
Visa på enkla, billiga och hälsosamma alternativ.
Förmedla vårt kulturarv genom att uppmärksamma och utbyta erfarenheter omkring olika traditioner
och högtider.
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Vi väljer ekologiska och andra miljövänliga alternativ vid både inköp och utförande av våra
aktiviteter.
Vi efterfrågar och fångar upp besökarnas behov och önskemål. Vi genomför det som är rimligt (i
förhållande till mål och intentioner för verksamheten) och som ryms inom de ekonomiska ramarna.
Utflykter i närområdet:
Syfte: Umgås i olika typer av friluftsområden. Förmedla vad allemansrätten säger och visa på lämplig
utrustning. Visa utflyktsmål utan entréavgifter. Gångavstånd som är lämpliga för små barn. Under
hösten planerar vi 2 utflykter.
Mamma-mage träff: Vi bjuder in Caritha Kock för information av träning efter graviditet. Vi föreslår
under perioden v 35 – 38 och helst onsdag eller torsdag fm. Vi bjuder in via fb och genom anslag på
öf. Max 12 deltagare. Vi bokar grupprummet och tar emot föranmälan. (Lo ansvarig)
Höstdagjämningsfest v 38: Fredagen den 22/9 firar vi med sopplunch för de som anmält sig. Vi kokar
soppa på höstens skördade grönsaker och avslutar med efterrätt utifrån säsong. Vi visar innehåll med
en grönsakskorg så att det blir tydligare för både barn och vuxna (Lo ansvarig). Recept läggs fram för
att visa tips på lättlagad, säsongsanpassad, nyttig och billigt mat. Vi anslår skyltar vid grönsakerna och
aktuella årstidspyramidkort.
Nallens Dag: Fredagen den 27 oktober är det Nallens Dag. Det firar vi med ”Nalleteater” med
avslutande sång tillsammans med besökarna.
Fotografering v 44: Föräldrar har redan börjat efterfråga det
Advent: Vi förbereder enklare julpyssel i slutet av november och 1 december pyntar vi för 1:a advent.
Vi lånar några böcker om varför vi firar våra högtider. Gärna någon engelsk information.
Luciafirande: Vi övar luciasånger från 1:a advent och fram till Lucia. Granen görs i ordning, 12/12 på
em. Luciafirande sker onsdagen den 13/12 på eftermiddagen. Vi samlas 14.00, luciatåget går kl. 14.30
och dagen avslutas med fika (lussekatter, pepparkakor och fruktboll/pinne).
Kommunövergripande teman: Vi håller utkik på kuriren ifall något särskilt dyker upp som vi kan
uppmärksamma i vår verksamhet.

Övergripande aktiviteter
Sångsamling:
Syfte:
Utveckla innehållet i sångsamlingarna och anpassa tidpunkten efter besökarnas behov. Skapa
trygghet och kravlöshet för besökare så att alla vågar delta. Skapa möjlighet till samspel mellan barn
och vuxna. Förmedla sånger, ramsor, lekar och uppmuntra möten över kulturgränser och olika språk.
Vi fortsätter att utveckla våra samlingar och varierar innehållet och växlar mellan sång, lek,
musicerande. ”Trumsäcken” använder vi som variation i någon samling. Kan innehålla någon saga för
handdockor, sånger till figurer, instrument, lekar, tema – t.ex. Astrid Lindgren, djur eller dyl. Ett
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första steg kan vara 1 gång/termin. Vi är båda ansvariga och vi fortsätter att genomföra samlingarna
tillsammans i möjligaste mån.

Babycafé/Minicafé:
Syfte:
Babycafé - En stödfunktion för nyblivna föräldrar och framförallt för 1:a gångs föräldrar. Lugn miljö
där mer tid finns till att möta och samtala med oss personal och andra föräldrar. Mindre
smittspridningsrisk då äldre förskolebarn ej har tillträde. Möjliggör åldersanpassad
informationsspridning.
Minicafé - Lugnare övergång från babycafé till vistelse på öppna förskolans verksamhet för äldre
barn. Få föräldrar att våga stanna kvar även efter lunch och inte känna oro för att blandas med äldre
barn.
Föräldrastöd: Vi fortsätter med det gemensamma föräldrastödsarbetet, som vi har utarbetat utifrån
våra olika kompetenser. Det innebär att vara modeller, förstärka genom förtydligande och beröm,
gemensamt följa upp och planera nästa steg för att arbeta mot samma mål. Det kan vara
energikrävande och då stöttar vi och bekräftar varandra. Samarbetet är då ännu viktigare, så vi växlar
vem som är aktiv, så att krafterna räcker till för att fullfölja.
Tid för samtal omkring aktuella familjers behov finns varje morgon innan verksamheten öppnar.
Vägledning är av både enklare och svårare karaktär och vid behov hänvisar vi vidare till andra
professioner både inom och utom familjecentralen. Om det blir en föräldrautbildning med
Småbarnsliv på dagtid i vår verksamhet, med behov av barnpassning, anser vi att det behöver vara
åldersbegränsning (0-3 år) under den tiden för våra besökare.

Terminsprojekt
”Jorden är rund för att det inte ska finnas några gränser”. Vi utvecklar något tillsammans med
besökarna utifrån den tesen.

Utvecklingsområden
Ökad skärmtid: Vi jobbar vidare med diskussioner och samtal med föräldrarna om vikten att
vara närvarande med sina barn. Vi är flexibla utifrån situationen och graden av relation.
Vi köper in 2 st. mobilvila som ställs i 2 rum för att tydliggöra och få bort mobilerna från
golvet. Samarbete inom familjecentralen:
Gemensamma planeringsdagar – beslutas/planeras av styrgruppen.
Schemalagd planeringstid på onsdagar som ger möjlighet för samplanering med övriga
verksamheter och utveckling av familjecentralens arbete. Fortsätta med det inventerade
området/områdena.
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Bussutflykt: Planera upp olika alternativ på någon bussutflykt på rimligt avstånd till rimligt
pris.
För att förändra ett beteende krävs diskussions- och tanketid, så att man genom en process
kan äga den nya kunskapen och göra den till sin egen. Man måste också vara motiverad och
den kan väckas genom dialog. Man förändrar ingenting med enbart förbud.

Hygienarbete
Syfte:
Spridning av smitta förebyggs genom tydliga rutiner, instruktioner och dokumentation.
Upprättade dokument, med rengöringsrutiner för olika saker följs under årets gång. Vi ser
kontinuerligt över dem och reviderar vid behov.
Under begränsade öppettider, vid jul och sommar, används övrig tid till rengöringsuppgifter.
En större rengöring genomförs en gång/år och då har vi stängt i 2 dagar för att kunna rengöra allt
lekmaterial och alla möbler som barnen kommer i kontakt med.
På en familjecentral där olika människor, från nyfödda och uppåt, kommer och går i våra lokaler, blir
det extra noga att hygienkrav upprätthålls.

Schema/planering
Vi fortsätter med det nya schemat som vi provat sen 1 maj. Det har gett oss regelbunden tid till
pedagogiska samtal och planering. Vi har också beslutat tillsammans med chefen hur öppettider vid
ensamarbete ska användas. Vid lågsäsong (jul/sommar) har vi också ett annat öppethållande för att
besökare kan mötas och att tid frigörs för rengöring.

Kompetenshöjning 2017/2018
 Kick-off med förvaltningsledning 14/8. Föreläsning med ”lyckopsykologen” Katarina Blom.
Välbefinnande via vetenskap.
 Könsstympning 23/8. Dr Agnes Rygaard, kvinnokliniken Falun om kvinnlig omskärelse.
 19/10 nätverksträff för familjecentraler, Familjens Hus i Mockfjärd.
 Specialpedagogiska konsultationer – vid behov bokas samtal med den familjecentralsknutna
specialpedagogen.
 Litteraturläsning för egen- och verksamhetsutveckling – t.ex. ”sockerböckerna” – ökad
kompetens för dialogen med föräldrarna.
 FFFF:s årskonferens i Linköping – 16-17 maj.
 Delta i cope`s regions- och riksträffar när lämpligt innehåll presenteras.
 Delta i skyddsombudsträffar.

