Verksamhetsplan
för läsåret 2020–2021
Som ett första steg i barnets
livslånga lärande vill vi med
vår verksamhet skapa möjligheter och förutsättningar för
barnet att utveckla tillit till
sig själv och sina förmågor.
Vår vision innebär att när
barnen lämnar oss för att
gå vidare i livet ska de vara
trygga och självständiga
människor som är beredda att
ta sig an världen.
Våra ledord:

Rolig, Trygg, Lärorik och
Likvärdig!

Presentation av förskolorna
Astern, Balders Hage, Linnean, Mosippan
De fyra förskolorna ligger i centrala Östersunds södra del.
Astern och Linnean med fyra respektive fem avdelningar ligger nära skolorna
Odenslund och Fagervallen.
Balders Hage med tre avdelningar ligger längre söderut, nära Fagervallsskolan.
Mosippan har sex avdelningar och ligger på Körfältet.
Förskolorna har ett övergripande samarbete kring pedagogisk utveckling, krisberedskap och arbetsmiljöfrågor.

Personal och organisation

Ekonomi

Enligt politiskt beslut i Östersunds kommun
är personaltätheten en heltidsanställd per
fem till sju barn. Förskolorna är organiserade i grupper/ avdelningar om 16-22 barn.
Några avdelningar har mer åldershomogena barngrupper, andra har barn i åldrarna
1-5 år.
Förskolorna har tillgång till specialpedagogisk kompetens. Tjänster inom mathållning, fastighetsskötsel och lokalvård köps
in externt. Som administrativt stöd finns
förskoleadministratör.

Varje förskola förfogar över en delegerad
verksamhetsbudget för bland annat inköp av
pedagogiskt material.

Ledningen
Rektorerna ansvarar för personal, pedagogisk verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö.
Rektorerna ingår i en ledningsgrupp bestående av samtliga rektorer för förskolan
inom Barn- och utbildningsförvaltningen i
Östersunds kommun. Verksamhetschef för
kommunens förskolor är Elisabeth Uitto.
Under hösten sker omorganisation av rektorerna från och med oktober.

Ledningsdeklaration
Vi rektorer:
• Arbetar målmedvetet utifrån förskolans
läroplan Lpfö 18, skollagen, kommunala
styrdokument och vår verksamhetsplan för
systematiskt kvalitetsarbete (SKA).
• Är lojala mot fattade beslut.
• Vi strävar efter ett verksamhetsnära ledarskap för känsla av sammanhang (KASAM)
som innebär en hanterbar, begriplig och
meningsfull organisation.
• Stimulerar, utmanar, uppmuntrar och stödjer medarbetarna.
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Våra förväntningar på Dig som medarbetare är att Du:
• Är väl förtrogen med och arbetar målmedvetet enligt gällande läroplan, skollagen,
kommunala styrdokument och vår arbetsplan
för systematiskt kvalitetsarbete.
• Deltar aktivt i verksamhetens ständiga
utveckling.
• Är förberedd inför möten.
• Är lojal mot fattade beslut.
• Tar kontinuerligt del av all information,
bland annat att läsa email varje dag.

Möteskalendarium
2020/2021
Arbetsplatsträff (APT)
3 möten höstterminen 2020 och 4 möten
vårterminen 2021 (kvällstid), se resp förskolas schema.

Utvecklingsdagar
Astern: 11/9, 16/10, 4/12, 5/2, 3-4/6
Balders hage: 4/9, 16/10, 4/12, 12/2, 3-4/6
Linnean: 4/9, 3-4/12, 19/2, 3-4/6
Mosippan: 4/9, 9/10, 4/12, datum kommer.

Husmöten
Astern fredagar 09:45-10:30
Balders tisdagar 8:00-8:30
Linnean måndagar 13:00-13:45
Mosippan måndagar 13:00-13:30

Fokusmöten
Se resp förskolas schema.

Reflektionstid i arbetslagen
1,5-2 timmar/vecka. Se respektive förskolas
schema.

Halv reflektionsdag/arbetslag/
termin för pedagogiskt arbete
Höstterminen 2020: En halvdag per avdelning. Vårterminen 2021: Två halvdagar per
avdelning.

Lokal samverkansgrupp (LSG)
och skyddskommitté
Gemensamma möten för alla fem förskolorna 2 ggr/termin
Måndagar kl 13-15. 28/9, 7/12, 8/2, 26/4

Krisgrupp
Gemensamma möten för centrala södra.
Kallelse skickas separat.

Föräldraråd
Vid behov/aktuellt ämne eller på föräldrars
initiativ.

Unikum
Utbildningshalvdagar v 44.

Övriga möten
Tillsammans med vår personal strävar vi alla
mot ett klimat där vi pratar med varandra
och inte om varandra, med stort fokus på det
positiva. Att tänka och prata gott! I enlighet
med Östersunds kommuns vision leder vi med
HJÄRTAT!
Ledord: Roligt, tryggt, lärorikt och likvärdigt.
Vi strävar efter att våra förskolor genomsyras av hållbara pedagogiska lär- och
undervisningsmiljöer med fokus på tillgänglighet.
Maria Weilert
Nadia Gustavsson
Rektorer

BHT, barnhälsoträffar. Ett
möte/termin. Bokas av specialpedagog med respektive
arbetslag.
• SKA-möten – en pedagog/
avdelning separat kallelse –
förskolevis.
• Föräldramöten.
• Avdelningsmöten. Planeras
in av respektive avdelning vid
behov.
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Ansvarsområden
• Lokal samverkansgrupp (LSG) samt skyddskommitté. Fackliga representanter från varje förskola i samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare
i fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor.
• SKA-pedagoger en per avdelning träffas ca 1
gång i månaden/förskola.
• DF respons Alla som är med om en händelse eller
upptäcker något är skyldiga att rapportera tillbud
och/eller skador i systemet som finns på Insidan.
• IT-grupp Stöd gällande datorer och lärplattor ute
på förskolorna. Kontakta IT-enheten vid behov. 1–2
träffar per termin, Nadia kallar.
• Vikarieansvar Kontakt med bemanningsenheten.
• Kulturombud Delta vid centralt arrangerade
möten för kulturombud. Inspiratör i kulturfrågor på
förskolan och länka till kulturutövare samt ansvara
för att föra information vidare.
• Krisgrupp Ansvariga för att bevaka information i
krispärmen på Insidan och föra informationen vidare.
Deltar och är aktiv i krisgruppsmötena samt kommunens krisutbildningar.
• Miljöombud Delta vid kommunens miljöutbildningar riktad mot skola/förskola, informera på förskolorna samt vidta åtgärder enl. kommunens riktlinjer.
• NTA ansvar Ansvarig för att informera kring bokningsrutiner samt vara en kontaktperson.
• Överlämning till skola/förskoleklass De som
ansvarar för de äldsta barnen.
• Felanmälan fastighet görs på Insidan – den som
upptäcker ansvarar.
• Superanvändare Tempus
• Ambassadör Unikum
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Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 2020–2021

Vår vision
När barnen lämnar våra förskolor är
de rustade med känslan:
”Jag vill, Jag kan, Jag vågar!”
Undervisningen ger barnen
förutsättningar att utveckla tillit till
sig själva och sina förmågor.

SKA – Rolig, Trygg, Lärorik och Likvärdig – Barnens röster
I Östersunds kommun är målet att förskolan är - rolig, trygg, lärorik och likvärdig.
Under året läggs fokus på lekens betydelse som pedagogiskt verktyg.

Till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete intervjuar pedagogerna alla barn från
tre år och uppåt. Det gemensamma färdiga
frågeformuläret utgår från begreppen roligt,
tryggt och lärorikt. Resultatet analyseras av
förskolepersonalen via SKA-pedagogerna.
En SKA-pedagog/avd träffas regelbundet
och tar ut frågor till sina avdelningar. Rektor
leder processerna. Analyserna leder fram till
utvecklingsåtgärder framåt.

Förskolornas årshjul
Uppdraget i Lpfö-18 säkerställs via förskolornas årshjul. Syftet är att alla barn
får ta del av alla delar i Lpfö-18 samt att
pedagogerna har goda kunskaper, verktyg
och förhållningssätt utifrån Lpfö-18. Varje
avdelning/förskola ansvarar för arbetet med
årshjulets alla delar. Vid APT, utvecklingsdagar mm delas erfarenheter kollegialt.

Utbildningar under året
• Implementering Unikum – som blir vårt
framtida system för dokumentation och SKA.
• Lärande via lek och kommunikation.
Webbaserad upptakt och utbildning i fyra
moduler.

Pedagogernas ansvar
• Att utifrån årshjulet med planerade och
målstyrda aktiviteter skapa en rolig, trygg,
lärorik, och likvärdig verksamhet för barnen.
Att ha på sig sina lekglasögon och skärpa
sina kunskaper om lekens betydelse för
barnens utveckling och lärande.
• Att aktivt delta i analysen av intervjuresultaten och därmed utveckla verksamheten.
• Att varje avdelning tar fram en likabehandlingsplan för året utifrån kartläggning på
hösten – se likabehandlingsplanen.
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Agendor för effektivare möten
Reflektionstid sker dagtid
enskilt och i arbetslag
Ta alltid med Lpfö-18 samt utgå från er
förskolas arbets- och verksamhetsplan –
Årshjulet
• Veckans positiva!
• Reflektion kring barnens lek, nyfikenhet
och lärande och pedagogens påverkan, utifrån reflektionsdokumentet, finns i bilagor. Ta
med foton, filmer, anteckningar från veckan.
Planera utvecklingen framåt.
• Värdegrund/Likabehandling – något viktigt
att dokumentera?
• Ge varandra respons. Positivt och konstruktivt!
• Övriga uppgifter, t ex från SKA-gruppen
och LSG.
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APT kvällstid 2–3 timmar/tillfälle
Ordförande – gemensamma anteckningar
förs enligt rullande ansvar och läggs ut på
Outlook
• Verksamhetstimmen: rapport från LSG
mm, praktiska frågor i huset, information.
• Pedagogiska timmen: SKA-arbetet, årshjulet mm.
• Värdegrund/Likabehandling: rapport och
avstämning från avdelningarna.

Husmöte 1 gång/vecka
Ordförande – gemensamma anteckningar
förs enligt rullande ansvar och läggs ut på
Outlook.
• Info - frågor från ledningen.
• Info – frågor från huset – avstämning
Årshjulet.
• Säkerhet, trygghet, allergier mm.
• Något som uppstått som vi behöver jobba
mer med? När och hur i så fall.
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Pedagogiska årshjulet 20/21

Kartläggning

Förskolan är
Rolig
Trygg
Lärorik
Likvärdig

Varje förskola skapar sitt årshjul

”
Jag kan, Jag vill,
Jag vågar!!

Förskolan är ROLIG, TRYGG, LÄRORIK OCH LIKVÄRDIG – vi ser och utvecklar!

Reflektionsprotokollet används varje vecka vid avdelningsreflektionen. Avdelning________20/21

Vad pågår i barngruppen?
Vad fångar barnens intresse?
Vad gör/leker/säger barnen?
Vilka frågor ställer barnen?
Vad återkommer de till?
Hur samspelar de?
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Reflektion/analys

Ny utmaning

Vad och hur lär barnen?
Vilka förmågor utvecklar
barnen? enl Lpfö
Hur påverkar vi vuxna barnens lärande (självanalys)?
Lärmiljöns påverkan

Planering och upplägg framåt.
Så här gör vi för att utveckla!

Plan för Likabehandlingsarbete Förskolorna Astern, Balders Hage, Linnean och Mosippan

En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon
missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med
någon av de sju diskrimineringsgrunderna. För mer information besök
Diskrimineringsombudsmannen (DO).

kön
könsöverskridande identitet eller uttryck
etnisk tillhörighet
religion eller annan trosuppfattning
funktionsnedsättning
sexuell läggning
ålder.

•
•
•
•
•
•
•

Syfte
Att tydliggöra hur vårt likabehandlingsarbete under året ska se ut för att nå målet.
Mål
På vår förskola kan alla delta på likvärdiga villkor.

Det fortlöpande arbetet ska vid arbetslagsreflektion ske i fyra steg:
1. Undersöka risker och hinder
• Intervjuer och observationer
• Trygghetsvandring
• BHT
2. Analysera orsaker
• Finns det mönster?
• Normer och värderingar?
3. Genomföra åtgärder
• Gör en handlingsplan
• Dokumentera
4. Följa upp och utvärdera
• Insatser
• Resultat
http://www.do.se Främja och åtgärda

9

Plan för samarbete med hemmen
Syften med planen:

Aktiviteter för dialog och inflytande:

• Att erbjuda olika former för dialog mellan
vårdnadshavare och förskolan.
• Att skapa förutsättningar för ömsesidigt
förtroende och trygghet mellan vårdnadshavare och förskolans personal.
• Att ge tydlig information om mål, verksamhet och innehåll
• Att säkerställa att utvecklingssamtalen
bygger på en bred och nyanserad bild av
barnets utveckling och lärande.

• Lämning och hämtning: naturliga tillfällen för dialog – förmedla ett guldkorn från
barnets dag!
• Skriftlig och muntlig information: tex i
form av vecko- eller månadsbrev.
• Föräldramöte/föräldraträff på höstterminen: mötesupplägg planeras utifrån olika
behov tex flerspråkighet.
• Föräldraråd: vid behov
• Familjeaktivitet: vår eller sommarfest
planeras av varje förskola

Kompetensprofil för pedagoger
Mötet med barnet

Ledarskap

I mötet med barnet ska du visa din förmåga
att:
1. Bedöma och dokumentera det enskilda
barnets behov och utforma utbildningen så
att barnet får det stöd, den hjälp och de
utmaningar barnet behöver.
2. Utforma undervisningen i enlighet med de
nationella målen i läroplanen och anpassa
utbildningen till såväl det enskilda barnet
som till barngruppen, sammanhanget och
situationen.
3. Ta ansvar för att stimulera och utmana
barnets utveckling och lärande genom att
erbjuda en pedagogisk miljö där lärandet
sker i vardagliga, lekfulla och för barnet
funktionella sammanhang.
4. Ha ett medvetet och engagerat förhållningssätt till barnets möjligheter att pröva
och utveckla förmågor och intressen för
språk, matematik, naturvetenskap och teknik
5. Ta ansvar för att följa upp och kommunicera barnets lärande och utveckling med
föräldrarna.

I sitt ledarskap ska du visa din förmåga att:
1. Leda och organisera arbetet så att en
trygg lärandemiljö skapas som grundar sig
på ömsesidig respekt och samarbete.
2. Se fördelar med barns olikheter och
genom detta stimulera barnens sociala gemenskap och ansvarskänsla.
3. Eftersträva en god relation till barnen
som karaktäriseras av ömsesidig respekt,
förtroendefullt förhållningssätt samt positiva
förväntningar.
4. Skydda varje barn mot skada, kränkningar,
trakasserier och diskriminering.
5. Låta barnen utveckla sina förmågor oberoende av könstillhörighet.
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Källa: Måluppfyllelse i förskolan,
Skolverkets allmänna råd 2017

• Inskolning - enskilt eller i grupp beroende
på behov. Informera om inskolningens upplägg - hur en inskolning går till. Ge praktiska
råd, se välkommenbroschyr. Fråga vårdnadshavaren om förväntningar och vad som
är viktigt att veta om deras barn. Utforma
inskolningen efter varje familjs och barns
behov. Inskolningen utvärderas tillsammans
med föräldrar vid ett inskolningssamtal.
• Utvecklingssamtal - vårdnadshavare
erbjuds minst ett samtal per år.

Syftet är att samtala om barnets utveckling
i formativa (framåtsyftande) termer utifrån
Lpfö-18 samt att fånga föräldrars tankar
kring barnet och verksamheten. Tänk på att
pedagog och föräldrar får lika stort utrymme
vid samtalen. Inför samtalet lämnas blanketten ”Välkommen till utvecklingssamtal” ut
till vårdnadshavare.
• Ytterligare samtal - både vårdnadshavare
och personal kan när som helst, vid behov,
önska tid för samtal utöver utvecklingssamtalet.

Källa: Skolverket

Samverkan
I sin samverkan ska du visa din förmåga att:
1. Vara saklig och objektiv i yrkesutvecklingen och därmed kunna uppfattas som rättvis
av barnen.
2. Ha ett nära samarbete med kollegor,
föräldrar och
3. Delta i förskolans kontakter med samhället i övrigt.
4. Delta i det systematiska kvalitetsarbetet
den förskoleenhet där förskolläraren är
anställd.
5. Respektera såväl kollegors som andra
yrkesgruppers kompetens, skyldigheter och
ansvar i den dagliga verksamheten.
6. Förstå och följa den människo- och kunskapssyn som förskollärares yrkesetik vilar
på samt diskutera och bearbeta yrkesetiska
ställningstaganden.

Ansvar för lärande
och yrkesutveckling
Förskolläraren ska kunna ta ansvar för sitt
eget lärande och sin egen yrkesutveckling,
genom att:
1. På ett systematiskt sätt reflektera över
sitt praktiska arbete enskilt och tillsammans
med andra.
2. Bedöma vilken effekt olika metoder har
för barns lärande och utveckling och anpassa
arbetet därefter.
3. Tillägna sig aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete.
4. Bedöma sitt eget behov av kompetensutveckling.
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FÖRSKOLAN ASTERN
Rektor: Maria Weilert
063-14 44 11, 070-654 35 15
maria.weilert@ostersund.se
(Nadia Gustavsson)

FÖRSKOLAN BALDERS HAGE
Odensalagatan 58
Rektor: Nadia Gustavsson
063-14 40 29, 072-510 90 79
nadia.gustavsson@ostersund.se

Avdelningar
Glader 		
072-229 99 68
Kloker 		
072-208 66 38
Prosit 		
072-229 36 33
Trötter 		
072-217 01 80
Kök 		
063-14 36 50,
		
073-461 32 15
Läs mer om oss på:
www.ostersund.se/astern

Avdelningar
Rutan 		
Randan 		
Rundan 		
Kök 		

FÖRSKOLAN LINNEAN
Ängegatan 24
Rektor: Maria Weilert
063-14 44 11, 070-654 35 15
maria.weilert@ostersund.se
Avdelningar
Fjärilen 		
Humlan 		
Myran 		
Snäckan
Trollsländan
Kök 		

070-635 80 18
070-635 91 57
070-635 90 47
070-635 90 73
070-635 91 48
073-461 32 19

Läs mer om oss på:
www.ostersund.se/linnean

072-532 52 80
072-531 26 87
073-275 40 36
073-461 32 16

Läs mer om oss på:
www.ostersund.se/balders
FÖRSKOLAN MOSIPPAN
Körfältsvägen 7
Rektor: Nadia Gustavsson
063-14 40 29, 072-510 90 79
nadia.gustavsson@ostersund.se
(Markus Fredlander)
Avdelningar
Regnbågen
Fjärilen 		
Renen 		
Myran 		
Spindeln
Snigeln 		
Kök 		

070-636 56 47
070-636 56 53
070-635 92 64
070-635 92 74
070-635 79 82
070-282 92 48
073-461 32 17

Läs mer om oss på:
www.ostersund.se/mosippan

FÖRSKOLEADMINISTRATÖR PÅ VÅRA FÖRSKOLOR
Kjerstin Ritter Wikström 063-14 37 33
kjerstin.ritter-wikstrom@ostersund.se

Barn- och utbildningsförvaltningen
063-14 30 00
www.ostersund.se

