Kvalitetspriset 2010:
"- En investering för hela vår verksamhet!"

Maria Börjars Wiktorsson, Elisabet Göransson och Anna Brede vid prischeck och diplom.
Vid femtiden på eftermiddagen den 21 oktober annonserade kommundirektör Bengt Marsh vilken enhet som
tilldelats Östersunds kommuns kvalitetspris 2010. De för stunden som samlats på Storsjöteatern höll andan då
beskedet kom....Sollidens förskola!
Förutom äran och ett fint diplom har nu de sex som jobbat med kvalitetsdokumentationen att fundera på vad man
ska använda prissumman på 40000 kronor till.
Sollidens förskola öppnade 2006 som en ”buffertförskola” som tog emot förskolebarn från hela kommunen för
att lätta på trycket i barnomsorgskön. Förskolan öppnade med två avdelningar med vardera 18 barn och 3
pedagoger, men arbetslaget beslöt sig för att prova på en organisation där man jobbar med alla barn och
pedagoger i ett arbetslag.
- Målsättningen var att ”alla barn känner alla vuxna och vice versa”, berättar rektor Maria Börjars Wiktorsson.
Och med utmärkelsen i att ro hem kvalitetspriset kan man väl säga att man lyckats med råge i att skapa ett
arbetssätt som är uppskattat av föräldrar, barn och personal.
- Från att ha varit en buffertförskola ser verkligheten annorlunda ut idag då många föräldrar söker en
förskoleplats här hos oss.

Att titta på HELA verksamheten
Redan 2009 deltog förskolans sex pedagoger med stöd av rektor Maria Börjars-Wiktorsson i
kvalitetspristävlingen. Det var Maria med erfarenheten i att tidigare ha varit examinator som föreslog det hela för
personalen som reagerade med ett ”är du inte klok”.
- Men när vi började att jobba med vår ansökan fick vi alla en aha-upplevelse i det ovärderliga att titta på hela
vår verksamhet, berättar förskollärarna Elisabet ”Isse” Göransson och Anna Brede.
- Det är viktigt att alla i personalgruppen är med ”på tåget”, menar Maria.
Anna Brede menar att det inte var något som helst problem, då de sex i arbetsgruppen redan från start fått ett
totalt förtroende från Maria att utveckla verksamheten.

Ovärderlig återkoppling från fjolåret
Med erfarenheten från den första ansökan bestämde man sig direkt för att även ställa upp i årets tävling.
- Det kändes som självklart att vi skulle göra det hela ännu bättre, säger Isse. Vi kände att det hela hade gett oss
så mycket och med återkopplingen från examinatörerna på vad vi skulle förbättra jobbade vi vidare med en ny
ansökan.
Isse och Anna sticker inte under stol med att man i personalgruppen lagt ner mycket tid i dokumentationen, men
tillägger att man ser det som en investering i verksamheten.
- Och för oss personligen har det här äventyret gett otroligt mycket!

Ringar på vattnet...
Kvalitetarbetet inom BOUF får förhoppningsvis en extra skjuts genom utmärkelsen som visar att det finns en
hög kvalitet i våra verksamheter. Kvalitetspristävlingen ger en möjlighet för arbetsstället att få en helhetsbild
över sin verksamhet, som i sig leder till ett förbättringsarbete och en metodik att jobba med kvalitet.
Handsken är kastad... nu vill vi se fler ansökningar från övriga förskolor och skolor m fl!
- Det är fantastiskt roligt att Sollidens förskola fick årets kvalitetspris för sitt kvalitetsarbete och extra roligt att
de inte gav upp efter första året, utan begrundade möjliga förbättringar som man nu genomförde och sökte priset
än en gång, säger skolområdeschef Britta Gyllebring som samordnar barn- och utbildningsförvaltningens
kvalitetsarbete.
Närmast kommer Sollidens sex pedagoger med rektor Maria att presentera sitt arbete på ett rektorsmöte.
- Jag hoppas att det ger inspiration till fler att ge sig in i ett förbättringsarbete för att söka kvalitetspriset i
framtiden, avslutar Britta.

	
  

