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1. Om Innovitaskolan Banérporten

Huvudman för Innovitaskolan Banérporten är Banérportsskolan AB, Banérporten AB samt
Banérportens Förskolor AB, som är en del av AcadeMedia, norra Europas största
utbildningsföretag.
Innovitaskolan Banérporten är, tillsammans med 28 andra skolor, en del av
Innovitaskolan. Innovitaskolan inriktar sig på att kombinera traditionell undervisning med
moderna verktyg och metoder och arbetar målinriktat för varje framtid.

Innovitaskolan Banérporten
Skolan är en F-6 skola med allmän inriktning och åldershomogena klasser, belägen vid
Gustav Adolfsparken på Östermalm i Stockholm.

Skolan har idag 380 elever i årskurs F-6. Vi erbjuder en liten trygg skola med en
stimulerande miljö för både elever och personal. Att känna sig trygg är en viktig
förutsättning för att utvecklas och lyckas i sitt lärande.

I våra lägre årskurser undervisas barnen i halvklass större delen av dagen. På det sättet
får eleverna större uppmärksamhet och mer egen tid tillsammans med läraren. I årskurs
4-6 får eleverna förutsättningar att utveckla ett allt större ansvarstagande för de egna
studierna. Vi har ett nära samarbete mellan klasserna, bland annat i form av
gemensamma temaveckor och utflyktsdagar.

Banérportens Fritidshem
Verksamheten på Banérportens fritidshem riktar sig till barn i årskurs F-3 och spänner
över en mängd olika aktivitetsområden inom rörelse, idrott, natur, skapande, drama,
musik och lek. Aktiviteterna leds av vår personal i rymliga och välplanerade lokaler på
Gyllenstiernsgatan, Östermalm.

Utöver vår egen verksamhet erbjuder vi barnen ett flertal föreningsaktiviteter
tillsammans med det lokala föreningslivet. Det ger oss möjlighet att forma en
verksamhet som utgår från barnens individuella behov. Vi tycker också att det är viktigt
att barnen i så stor utsträckning som möjligt kan utöva sina fritidssysselsättningar tidig
eftermiddag i stället för på kvällstid.

Banérportens Fritidsklubb
Verksamheten på Banérportens fritidsklubb riktar sig till alla barn i årskurs 4-6 på
Banérportsskolan med ca 155 barn inskrivna. Utöver vår egen basverksamhet erbjuder vi
barnen en mängd föreningsaktiviteter i samarbete med det lokala föreningslivet. Det ger
oss möjligheten att utforma en verksamhet som utgår från barnen individuella behov.
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Vi tycker det är viktigt att barnen i så stor utsträckning som möjligt kan utöva en del av
sina fritidssysselsättningar under tidig eftermiddag istället för på kvällstid.

Banérportens Förskola
Banérporten driver förskola för barn 1-5 fördelat på två enheter och 9 avdelningar.
Enheterna finns i lokaler intill Gustav Adolfsparken och skola, fritids.
Banérportens förskolor följer Stockholms stads ramtider för öppethållande som är 6.30 –
18.30.
Förskolans utbildning drivs i enlighet  med de övergripande mål som kommunen lagt
upp samt lpfö-2018, skollagen (2010:800) och FN:s konvention om barnets rättigheter. För
ett livslångt lärande..

Personal & Organisation
Banérportens verksamhet omfattar 140 förskolebarn och 380 elever i skolan F-6
Skolledningen/administration utgörs av rektor,  biträdande rektor,  administratör,
fritidshemsansvarig,ekonomiansvarig, förskoleansvarig samt IT-tekniker.

En styrgrupp där alla delar av Banérportens olika utbildningar finns representerade, har
startats upp under läsårets gång och kommer att börja arbeta kommande läsår. I
gruppen är förskolan representerad av rektor, pedagogisk ledare och en förskollärare.
Syftet med gruppen är att arbeta för förvalta, förbättra och utveckla tillsammans och för
en ökad samsyn mellan skola, fritids och förskola.

Totalt har vi ca 100 anställda i våra verksamheter.
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2. Vårt kvalitetsarbete

Vår kvalitetsmodell
Inom Pysslingen vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på Pysslingen och AcadeMedias
gemensamma kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta
innebär att det finns en gemensam definition av vad som menas med kvalitet, och ur
vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens
om ett antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta
mål.
Vår kvalitetsdefinition:
I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet
(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt
huvudmannen och skolledningen organiserar och
skapar förutsättningar för utbildningens och
undervisningens genomförande, dels om andra
förutsättningar i form av till exempel
sammansättning av personal, elever och barn.

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och
kvaliteten i det vi gör.

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken
utsträckning vi når de nationella målen.

Våra framgångsfaktorer:
Uppdraget i fokus - Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra barn och
elevers bästa när vi fattar beslut.
Proaktiv uppföljning - Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in
barn, elever, föräldrar och medarbetare i förbättringsarbetet. I god tid följer vi upp att vårt
arbete ger önskat resultat och är snabba med att korrigera brister och avvikelser.
Kollegial samverkan - Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och
erfarenhetsutbyte som leder till att verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra
resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra.
Aktiv resursfördelning - Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån
förutsättningar och behov.
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som
genomförs är dels en trygghetsenkät i grundskolan, som genomförs under höstterminen,
vilken syftar till att ge underlag till verksamhetens plan mot diskriminering och
kränkande behandling. Dels en årlig elev- och vårdnadshavarenkät, vilken genomförs vid
vårterminens start, som ger oss såväl elevernas som vårdnadshavarnas perspektiv på
verksamheten. Enkäten genomförs både i förskolan, grundskolan inklusive
fritidshemmet.

Utöver detta gör lärarna i mitten av varje termin en nulägesbedömning av elevernas
kunskapsutveckling i grundskolan, dels i form av så kallade prognoser och omdömen
(årskurs 1-9), dels i form av Läsa-Skriva-Räkna (Förskoleklass, årskurs 1 och 3). Två gånger
om året görs bedömningar av måluppfyllelsen och den pedagogiska processen i
förskolan.

Sammantaget ger det såväl den enskilda skolenheten som huvudmannen underlag för
att kontinuerligt kunna bedöma kvaliteten i arbetssätt (t.ex. undervisningen,
elevhälsoarbetet och trygghets- och värdegrundsarbetet med mera), samt för att
bedöma i vilken utsträckning de nationella målen nåtts under det gångna läsåret.

I juni varje år sammanställs alla betyg och omdömen, samt resultaten på de nationella
proven för att skapa ett underlag till att bedöma hur väl målen för kunskaper och värden
i läroplanen nås under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl
avgångselever som samtliga elever på skolan presenteras i resultatredovisningen i
denna kvalitetsrapport.

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolenheterna som
huvudmannen sitt systematiska kvalitetsarbete i en sammanfattande kvalitetsrapport
och verksamhetsplaner tas fram för hur skolenheten ska arbeta vidare mot högre
måluppfyllelse nästa läsår.
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3. Resultatkvalitet
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning de nationella målen nås, det vill säga de
mål som finns i läroplanen för respektive skolform.

Grundskolan
Betyg (årskurs 6)

Parameter och kön 2018/19 2019/20 2020/21

Andel elever med A-E i
alla ämnen 97,1%
Flicka 100,0%
Pojke 93,8%

Nationella prov (årskurs 3, och 6)

Sammanfattning Årskurs 3
I svenska har 100 procent av eleverna som deltagit, och som följer kursplanen i svenska,
uppnått kravnivån i de olika delproven. I matematik har 100 procent av eleverna som
deltagit uppnått kravnivån i de olika delproven.

Sammanfattning Årskurs 6
Med anledning av pandemin har inga nationella prov genomförts i årskurs 6 varken
under vårterminen 2020 eller vårterminen 2021, vilket gör att det inte finns fullständiga
resultat.

Förskolan
De målområden som bedöms på varje förskola utgår från läroplanen: Barns delaktighet
och inflytande, Kultur, Lek, Matematik, Naturvetenskap och teknik, Normer och värden,
Skapande samt Språk och kommunikation. Dessa målområden är i sin tur uppdelade i
fyra perspektiv: Förskola och hem, Undervisning, Utbildning samt Utvärdering,
uppföljning och utveckling.  Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där värdet
åtta avser högsta möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar
i förhållande till kraven i styrdokumenten.

Det målområde där förskolans undervisning får det högsta resultatet läsåret 2020/21 är
Skapande (8) Följt av,Språk och kommunikation, matematik, normer och värden,
delaktighet och inflytande som ligger på sammantaget (6,6,6,6,6) Naturvetenskap och
teknik  ligger något lägre ( på 4,4)). Lägst utfall noteras för målområdet Kultur (4,2). I
jämförelse med 2019/20 ses det som ett sammantaget ökat resultat.
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4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Vi har i stort sett fulla klasser vilket ger goda ekonomiska förutsättningar.
Vi har en hög andel legitimerade lärare och synnerligen låg personalomsättning.
Vi lägger ner stora resurser på trygghetsarbetet.
Vår verksamhet bedrivs i ändamålsenliga lokaler i nära anslutning till varandra. Vi har
huvuddelen av verksamheten i fastigheten Batteriet 2 (Karlavägen 111-115) samt
Infanteristen 6,7 och 8 (Karlavägen 117-121). Skola och fritidshemsverksamhet är
indelade i arbetslag. Lärarna tillhör arbetslag F-3 eller 4-6. Fritidshemspersonal är
indelad i arbetslag för varje årskurs F-3 samt 4-6.
Utvecklingen av undervisningen sker till stor del i arbetslagens arbete. Rektor initierar
utvecklingsarbetet utifrån identifierade behov/förbättringsområden samt genomför
implementeringen av nya utvecklingsområden som Skolverket initierat. Vi har valt att
tidsbegränsa försteläraruppdragen till 6 månader. På så sätt har alla som uppfyller
behörighetskriterierna för uppdraget kunnat ansöka om uppdrag och genomföra ett
skolutvecklingsprojekt. Projektet har antingen initierats av läraren själv, arbetslaget
eller rektor. Många lärare har med denna organisation fått erfarenhet av att driva ett
skolutvecklingsprojekt och bidragit till övriga lärares fortbildning. Ett villkor för val av
projekt har varit att det ska gagna hela skolan, ett arbetslag eller ämnesfördjupning.

Vi har utvecklat organisationen gällande kollegialt lärande gällande bedömning och
betygssättning. Vi lägger stor vikt vid sambedömning av elevprestationer och i
synnerhet NP. Tid avsätts för arbetslaget för detta.
Vi har skapat förutsättningar för detta i arbetslagen och skolledningen har initierat vilka
frågeställningar som ska hanteras av arbetslagen. Ett exempel är att säkerställa att
bedömningsunderlagen för ett ämne är lika för de lärare som undervisar i ämnet.
Lärarna dokumenterar på likartat sätt elevernas resultat för att säkerställa likvärdighet,
exempelvis en modell för portfolio som lärarna använder.

Medarbetarna och elevhälsan har varit delaktiga i hela processen från att ha tagit del
av resultaten i olika enkätundersökningar som Sthlms stads brukarundersökning,
Skolinspektionens enkät, Academedias medarbetarenkät, trygghetsenkät  samt
vårdnadshavarenkät till analys och utformande av handlingsplaner. Medarbetarna tar
också del av resultaten på NP, omrättningar av NP samt samstämmigheten mellan NP
resultat och betyg, analyserar dessa och upprättar ev. handlingsplaner.
Vi har en plan “Banérportens plan mot diskriminering och kränkande behandling” som
anger hur vi ska agera i händelse av misstanke om kränkning/diskriminering.
Vi har en Trygghetsgrupp med representanter från skola och fritidshemsverksamhet
som både arbetar förebyggande och vid akuta ärenden. Tanken är att
Trygghetsgruppen ska avlasta klassläraren om ärenden blir av allvarligare karaktär.
Trygghetsgruppens insatser och rutiner finns med i planen ovan. Gruppen träffas varje
vecka samt har en avstämning med  pedagogerna i varje åk 1-2 ggr/termin i syfte att
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informera sig om det psykosociala tillståndet i klassen.

Till det förebyggande arbetet hör även vårt koncept “Våga Vara”, schemalagt varje
vecka för alla klasser åk F-3. Konceptet genomförs huvudsakligen av, för detta
utbildade, fritidslärare och innehållet syftar till att stärka självkänsla, utveckla den
empatiska förmågan samt toleransen för olikheter m.m.
Vid misstanke om och/eller information om att kränkning kan ha förekommit har all
personal skyldighet att anmäla detta till rektor. Detta görs via särskilt dokument. Rektor
har sedan att skyndsamt utreda anmälan och rutinerna för detta framgår av
Banérportens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Elevhälsoteamet är
att viktigt forum i detta arbete, både vad gäller förebyggande och främjande insatser
som akuta ärenden.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
insatser. Elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds . Banérporten har ett
elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagog,
speciallärare, skolpsykolog, skolläkare samt ansvarig personal för skolans
trygghetsarbete. Skolhälsovården, som är en del av elevhälsan, arbetar hälsofrämjande
och erbjuder eleverna individuella hälsobesök. Skolhälsovården utför även
vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.
EHT träffas varje vecka. Pedagogerna anmäler ärenden som de vill lyfta och dessa
behandlas i teamet så att alla kompetenser får ta del av ärendet, varefter ev. insatser
fördelas mellan kompetenserna. I EHT hanteras behov av extra anpassningar och vid
behov av, och beslut om, särskilt stöd utformas åtgärdsprogram. I EHT fattas även
beslut om ev. utredning av elevens svårigheter. Utredning kan utföras av skolans
specialpedagog och/eller skolans psykolog, alternativt remitteras elev till t.ex. BUP.
Elev (i mån av mognadsgrad) och vårdnadshavare inkluderas i skolans åtgärdsprogram
och annat som rör elevens skolsituation. I EHT diskuteras också insatser och
organisation av undervisningen, klassrumsklimat och studiero i syfte att främja
elevernas lärande och ge förutsättningar för varje elev att nå så långt det möjligt i sitt
lärande och sin utveckling.

Utvärdering av undervisningen (Grundskolan)

Undervisning (kunskaper och värden)

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver
resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i utvärderingen.
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Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Jag är nöjd med undervisningen på min
skola - 84% - 91%

Det är bra lärare på min skola - 92% - 93%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer - 75% - 89%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig - 87% - 90%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 88% - 80%

Bedömningen är att lärarna bedriver en målinriktad och strukturerad undervisning.
Vi har överlag goda resultat på indikatorerna ovan, men har ett något lägre resultat
gällande elevernas svar på fråga 3 ovan.
Behovet av extra anpassningar är väl förankrat hos pedagogerna och tillgodoses i hög
utsträckning. Även om extra anpassningar oftast sätts in av pedagogerna själva efter
behov, så är även EHT med i behovsanalysen och föreslår lämpliga insatser utifrån sina
olika kompetenser.
Vi ser att vårt arbete med att utveckla undervisningens kvalitet ger resultat då våra
elever presterar väl på NP i både åk 3 och 6. Vi ser också att det finns en
samstämmighet mellan provresultat NP åk 6 och betyg.

Bedömning och betyg

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver
resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i utvärderingen.

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag
ska kunna i de olika ämnena - 75% - 70%
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Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet - 72% - 75%

Vår bedömning är att vi har en hög kvalitet inom bedömning och betygssättning. Vi ser
dock ett behov av att öka elevers och vårdnadshavares medvetenhet vad gäller varje
elevs utvecklingsbehov i förhållande till kunskapskraven. Vad gäller likvärdigheten i
bedömning arbetar vi aktivt vidare med att säkerställa denna. Förutom att lärarna i det
dagliga arbetet följer upp och diskuterar elevarbeten avsätts tid till sambedömning av
exempelvis nationella prov. Vidare genomförs betygskonferenser i slutet av terminerna.
Måluppfyllelsen är god och har varit god över tid.

Arbetet med normer och värden

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver
resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i utvärderingen.

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Jag känner mig trygg i skolan - 93% - 93%

Det är ordning och reda i min skola - 63% - 94%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan - 69% - 80%

Vi strävar alltid efter att ge de bästa förutsättningar för varje elev, oavsett kön, att nå så
långt som möjligt i sitt lärande. Tryggheten i vår skola är mycket god(93%)av eleverna
känner sig trygga i skolan). Studieron är ett identifierat förbättringsområde, även om
studieron överlag är god. Vad gäller ordning och reda i våra lokaler så har vi utarbetat
handlingsplaner för våra stadier som förhoppningsvis kommer att ge resultat under
innevarande läsår.
Demokrati- och värdegrundsuppdraget genomsyrar all undervisning och verksamhet
på skolan. Forum för elevernas delaktighet är klassråd, elevråd och matråd som
genomförs regelbundet. Vi har dessutom schemalagt tid för alla åk F-6 för vårt
självstärkande koncept “Våga Vara” i syfte att stärka elevernas självkänsla, utveckla den
empatiska förmågan samt toleransen för olikheter m.m.
Måluppfyllelsen är god.
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Elevernas ansvar och inflytande

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver
resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i utvärderingen.

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

De vuxna på skolan tar hänsyn till vad vi
elever tycker och tänker - 86% - 92%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan - 59% - 81%

Eleverna är delaktiga i all undervisning i och med dialogen lärare-elever som ständigt
pågår. Pedagogerna utgår oftast från elevernas förförståelse för ett arbetsområde
innan den pedagogiska planeringen färdigställs. Eleverna ges ofta möjlighet att välja
t.ex hur de vill presentera ett eget arbete/grupparbete. Att siffran för att “vuxna på
skolan lyssnar och tar hänsyn till vad jag tycker och tänker” är i förhållandevis hög
jämfört med elevens ”möjlighet att påverka” kan förklaras med att det är lärarna som
presenterar arbetsområdena som eleverna sedan arbetar med.

Slutsatser (undervisning)

Undervisningen håller en hög nivå, vilket visar sig i goda resultat och måluppfyllelse.
Tryggheten är mkt god. Ordning och reda och arbetsro upplevs av eleverna som ett
förbättringsområde. Både elever och vårdnadshavare visar att de önskar få mer
information/tillgång till mer information om skolarbetet.
Vi kommer att värna den höga kvalitén på undervisningen genom att säkra
pedagogernas förutsättningar att planera, genomföra, efterarbeta och utvärdera
undervisningen.

Utvärdering av trygghetsarbetet (Grundskolan)

Indikatorer för utvärdering:
Indikatorerna är hämtade ur den trygghetsenkät som genomförs i
oktober varje år

Fråga ur trygghetsenkät 2020/2021 (Elever, andel
ja%)

Jag känner mig trygg i skolan 97%
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Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av andra elever på din skola? 8%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av någon vuxen på din skola? 8%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja)
har fått vara delaktig i trygghetsarbetet på din
skola?

77%

Förutsättningarna för en trygg miljö finns, vilket påvisas av den höga andel av eleverna
som, i trygghetsenkäten,  känner sig trygga i skolan. Vi når väl våra mål vad gäller
trygghet.
Vi har ett stort engagemang i elevhälsan, ledningen och hos pedagogerna för att
skapa en trygg skolmiljö. Även vårdnadshavarna delar elevernas syn på tryggheten i
skolan.

Främjande och förebyggande arbete

Främjande och förebyggande arbete finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och
kränkande behandling. Rutinerna följs och arbetet fungerar överlag bra med relativt få
kränkningsanmälningar. Vi ser att det är en absolut förutsättning för lärandet att alla
känner sig trygga i verksamheten, varför vi lägger energi och engagemang på detta.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Det finns tydliga rutiner för förebyggande, främjande och åtgärdande. Rutinerna är väl
kända i verksamheten.

Slutsatser (trygghetsarbetet)

Vi har alltid lyft trygghetsarbetet som en viktig del av verksamheten. Vi har en mycket
hög måluppfyllelse och vi anser att det till stor del beror på att vi prioriterar
trygghetsarbetet.
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Utvärdering av elevhälsoarbetet (Grundskolan)

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver
resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i utvärderingen.

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 88% - 80%

Vi har bra förutsättningar för ett ändamålsenligt elevvårdsarbete. Våra processer och
rutiner fungerar bra.

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

Våra rutiner för detta fungerar bra och är väl förankrade i verksamheten.

Främjande och förebyggande arbete

Vårt främjande arbete fungerar bra och rutinerna är väl förankrade och följs av all
personal.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)
Vi har ett väl fungerande elevhälsoarbete med bred kompetens i elevhälsoteamet.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

1. Genomföra och följa upp handlingsplanerna för ordning och reda F-3 och 4-6
2. Upprätta handlingsplan med åtgärder för att förbättra studieron
3. Slutföra digital satsning på elevdatorer åk 3-6
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5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)

Fritidshemsansvarig Mats Jansson
Pedagogiskt ansvarig Malin Widén

Organisation Fritidshemmet

4 avdelningar F-åk 3
Varje åldersgrupp består av 54 barn,fördelade i två klasser, som är en fritidsavdelning.
Grundbesättning per avdelning;  4 pedagoger/avdelning
(2x 100%, 1x75%, 1x50%)

1 Fritidsklubb
4 pedagoger (1x100%, 3x 75%)

Personal Status för Fritidshemsverksamheten är 9 fritidspedagoger, 1 förskollärare, 1
lärare, 4 barnskötare , 2 fritidsledare
samt 4 outbildade.

Pedagoggruppen, som utgörs av alla avdelningsansvariga pedagoger, förskolechef
och pedagogisk ledare har genomfört möten två tillfällen i månaden. Gruppens vars
huvuduppgift är att samordna det pedagogiska kvalitetsarbetet mellan våra enheter
och alla avdelningar, har det här läsåret delvis fullföljt det uppdraget samt samordnat
arbetet med ökade restriktioner kring covid-19. Gruppen har verkat för att utbildningen
ska hålla en god kvalitet i undervisning trots förändrade förutsättningar. Gruppen har
planerat våra månatliga personalmöten, apt.
Apt, kvällsmöten 1 gång/månad där all personal från skola och fritids träffas för att
planera, organisera, analysera och verka för en samsyn och hög kvalitet i våra
utbildningar. Innehåll i våra apt möten planeras i enlighet med det pedagogiska
verksamhetsåret och läsårets prioriterade mål.

Fritidshemmets pedagoger är representerade i trygghetsgruppen, styrgruppen och
EHT. Fritidshemmet har ett nära samarbete med skolan och lärare genom
gemensamma personalmöten, fortbildningstillfällen och ömsesidig samverkan.

Värdegrund & normer
Vi jobbar mycket med att barnen ska känna trygghet under hela dagen därför är vi
med under skoltid på ett organiserat sätt. Vi har ett koncept som vi följer i värdegrund/
normer som heter Våga Vara. Vi lägger mycket tid på att barngruppen ska känna sig
trygg och att man ska få vara accepterad som man är. Tryggheten för barnen och
vårdnadshavarna är kanske den viktigaste delen för att skapa förtroende för
verksamheten fritids och skola. Lyssna till, se individen och arbeta med barnen i mindre
grupper är vår metod för att lyckas.

Fritidshemmet är representerad i trygghetsgruppen som träffas en gång i veckan. Hit
kan pedagogerna vända sig med  trygghetsärenden. Här kartläggs  stämningar,
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strukturer och eventuella ärenden gällande kränkande behandling. Vi följer
Academedias rutiner för anmälan av eventuella kränkningar.

Utvärdering av Fritidshemmet

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan –
utöver resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd
i utvärderingen.

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021

Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla
aktiviteter som stimulerar mitt barns
utveckling

- 92%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 97%

Utveckling och lärande

Undervisningen i fritidshemmet har organiserats så att barnen får ta del av läroplanens
centrala innehåll genom vår basverksamhet. Vi kan se en fördel att  basverksamheten
bedrivs i det klassrum där barnen också tar del av skolans undervisning. Genom vårt
upplägg med samarbetet fritidshem och föreningsliv får barnen välja och ta del av
aktiviteter inom områden idrott, konst, teater, rörelse, programmering och utbudet
förändras och påverkas läsårsvis utefter barnens önskemål och intressen.

Samarbetet med föreningslivet i vårt närområde ger inte bara våra barn ett utbud till att
hitta framtida intressen utan även möjlighet för pedagogerna att leda en pedagogisk
verksamhet mindre grupper kvar på fritidshemmet.

Arbetet med normer och värden

Vi har fått ett högt resultat vad det gäller elevernas trygghet på fritidshemmet. Vilket är
ett resultat av ett ständigt och återkommande samarbete skola/fritids.
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Närvarande pedagoger som förmedlar ett  förhållningssätt väl förankrat i vår
värdegrund skapar grundläggande förutsättningar för alla barns trygghet i vår
verksamhet.  Där olikheter berikar och utgör en grundförutsättning för all undervisning.
Vi arbetar med ett  medvetet genusperspektiv i såväl gruppindelningar, val av
aktiviteter och material. Vi inventerar språkbruk och är vaksamma på förhållningssätt
såväl barn som pedagoger emellan.

Värdegrundsuppdraget

Vi arbetar i hög grad med barnens delaktighet i flera delar av vår undervisning men
saknar en struktur och gemensam metod för hur det ska genomföras.

Slutsatser (Fritidshemmet)
Vi behöver utveckla metoder och struktur för arbetet med barnens delaktighet i
undervisningen.
Vi kommer att fortsätta att värna om samarbetet med föreningslivet vilket vi tycker utgör
en grund för såväl barnens introduktion till framtida fritidsintressen som möjlighet för
fritidshemmet att bedriva undervisning av en hög kvalitet.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet

● Vi behöver implementera ett tydligare systematiskt kvalitetsarbete som
inkluderar samtliga pedagoger och barn på fritidshemmet.

● Tydligare och mer tillgänglig information till vårdnadshavare gällande uppdrag
och genomförande.

● Utveckla arbetet för en ömsesidig samverkan förskola fritids med en
gemensam planering av undervisningens innehåll.

● Rastverksamheten är ett av våra utvecklingsområden där aktiviteter och goda
initiativ finns men samordning och en gemensam struktur behövs kopplat till
läroplanens centrala innehåll.

● Vår höga delaktighet (90% inskrivna barn) på vår fritidsklubb vill vi värna om
och utveckla. Där beprövad erfarenhet, högt engagemang och en tydlig
delaktighet av barnen skapar en inbjudande verksamhet.

● Fler identifierade utvecklingsområden är språk, digital kompetens, rörelse och
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normer och regler i elevernas vardag.
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6. Sammanfattande utvärdering - Förskolan
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I riktning med de övergripande mål som kommunen lagt upp samt lpfö-2018,
skollagen (2010:800) och FN:s konvention om barnets rättigheter, så har vi erbjudit en
välkomnande utbildning med det lustfyllda lärandet i fokus.

På Banérporten har vi det här läsåret upprätthållit en tydlig organisation och ett tydligt
ledarskap, vilket har skapat förutsättningar för alla olika ledningsfunktioner att utföra
sina åtaganden och följa sitt särskilda uppdrag

Rektor har under läsåret haft det övergripande ansvaret för att utbildningen som
helhet inriktas mot de nationella målen.

För att säkerställa utbildningens kvalitet så har rektor ansvarat för att,

Planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och på så vis
verka för en ökad måluppfyllelse.

Genomfört det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare,
barnskötare och övrig personal, samt säkerställt att alla barns vårdnadshavare ges
möjlighet att delta i kvalitetsarbetet.

Inkluderat arbetet med jämställdhet i det systematiska kvalitetsarbetet.

Aktivt arbetat med åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling och
fortlöpande dokumentation av genomförande.

Förskollärare har getts förutsättningar att ansvara för undervisningen.

Varje barn har tillsammans med vårdnadshavare fått en god introduktion i förskolan.

En god och tillgänglig miljö har utformats, med tillgång till såväl digitala som andra
lärverktyg och material.

Utbildningen har utformats så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling har fått
det stöd och de utmaningar de behöver.

Utbildningen har utformats och  resursfördelningen anpassats så att alla barn har fått
det stöd och de utmaningar de behöver för utveckling och lärande.

Samarbetsformer med förskoleklass har utvecklats och upprätthållits. Så även med
skola och fritidshemmet, i syfte att stödja barnens utveckling och lärande. Samverkan
har kommit till stånd med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att skapa
förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete.

Utvecklat formerna för samarbete mellan förskolan och vårdnadshavare och för att
information om förskolans mål och sätt att arbeta med nya plattformen schoolsoft.

Förskollärare och barnskötare och övrig personal har fått tillgång till
kompetensutveckling för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och
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kontinuerligt ges möjlighet att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för
att utveckla utbildningen.

Pedagogisk ledare, har arbetat med att bistå såväl rektor som förskollärare och
arbetsgruppen. Med att utveckla, samordna och kvalitetssäkra utbildningen så att
undervisningen inriktas mot de nationella målen.

Förskollärare, har fullföljt sitt särskilda ansvar för att varje barns utveckling och lärande
kontinuerligt och systematiskt följts, dokumenterats och analyserats. Och möjliggjort
för en utvärdering av hur förskolan har kunnat tillgodose alla barns möjlighet till att
utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål.

De har även haft ett särskilt ansvar för att;

Dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys av hur läroplansmålen integreras
med varandra och bildar en helhet i utbildningen.

Kritiskt granskat att de utvärderingsmetoder som används har utgått från de
grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen.

Att resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt har
analyserats i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till
omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. Och att analysen används för
att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.

Avdelningsansvarig pedagog, har genom att vara en god förebild säkerställt att det
råder en god stämning och ett gott samarbete i sitt eget arbetslag och mellan
arbetslagen. De har säkerställt att deras arbetslag har tagit del av den information som
delgivits vid möten och andra forum. De har också bidragit till att samordna det
pedagogiska kvalitetsarbetet mellan våra enheter och alla avdelningar.
Avdelningsansvarig pedagog även ansvarat för att avdelningens administrativa sysslor
har genomförts, såsom, handhavande av budget.

Arbetslaget, har kontinuerligt och systematiskt följt, dokumenterat och analysera varje
barns utveckling och lärande och möjliggjort att alla barns förändrade lärande har
följts upp. De har också utvärderat hur förskolan har kunnat tillgodose alla barns
möjlighet att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål.

De har därför,

Följt upp och utvärderat hur barnen har haft möjlighet till inflytande över utbildningen
samt hur utbildningen tagit tillvara på barnens behov, intressen, uppfattningar och
åsikter.

Följt upp och utvärderat vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande.

Analyserat resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans
kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling
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och lärande.

Pedagoggruppen, som utgörs av alla avdelningsansvariga pedagoger, förskolechef
och pedagogisk ledare har genomfört möten två tillfällen i månaden. Gruppens vars
huvuduppgift är att samordna det pedagogiska kvalitetsarbetet mellan våra enheter
och alla avdelningar, har det här läsåret delvis fullföljt det uppdraget samt samordnat
arbetet med ökade restriktioner kring covid-19. Gruppen har verkat för att utbildningen
ska hålla en god kvalitet i undervisning trots förändrade förutsättningar. Gruppen har
planerat våra månatliga personalmöten, apt.

Apt, kvällsmöten en gång i månaden där all personal från Banérporten AB och
Banérportens förskolor AB träffas för att planera, organisera, analysera och verka för en
samsyn och hög kvalitet i våra utbildningar. Innehåll i våra apt möten planeras i enlighet
med det pedagogiska verksamhetsåret och läsårets prioriterade mål.

Nätverk, har startats upp under läsåret i syfte att stärka kvaliteten i utbildningen. I
nätverken har det här läsåret formen för det pedagogiska året analyserats.

Enskild planeringstid, 2h/veckan för samtliga pedagoger. Tid för arbete med
pedagogisk dokumentation. Analys, uppföljning.

Avdelningsplanering, 1h/vecka. Arbetslaget gör kollegial analys av pedagogisk
dokumentation. Planering, utvärdering.

Planeringsdagar, 2 dagar/termin. För planering, analys, utvärdering av utbildningens
kvalitet.

En styrgrupp där alla delar av Banérportens olika utbildningar finns representerade,
har startats upp under läsårets gång och kommer att börja arbeta kommande läsår. I
gruppen är förskolan representerad av rektor, pedagogisk ledare och en förskollärare.
Syftet med gruppen är att arbeta för förvalta, förbättra och utveckla tillsammans och
för en ökad samsyn mellan skola, fritids och förskola.

Gruppstorlekar och sammansättning av barn och personaltäthet och
personalsammansättning.

Enheten Banérportens förskola AB har läsåret 2020/2021 haft 59 barn inskrivna. De har
fördelats i  åldersindelade grupper om 1-3 år och 3-5 år. I De
åldersindelade grupperna har skapat förutsättningar för en tillgänglig och likvärdig
utbildning för alla barn,

Enhetens lokaler är fördelade på två adresser, Rigagatan 1 och Gyllenstiernsgatan 10.

På Rigagatan 1 finns en förskolegård

Rigagatan 1, har 33 barn fördelade på två avdelningar, Pluto och Galaxen
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Gyllenstiernsgatan 10, har 26 barn fördelade på två avdelningar.

Barn och personal har varit fördelade enligt följande detta läsår:

Pluto: 16 barn 1-3 år och tre pedagoger. 1 Förskollärare 100% 1 Förskollärare 100% 1
Barnskötare 87,5%

Galaxen: 17 barn 4-5 år och tre pedagoger. 1 Förskollärare 100% varav 75% i barngrupp 1
Lärare mot yngre åldrar 100% 1 Barnskötare 87,5%

Jupiter: 10 barn 2-3 år med två pedagoger 1 Förskollärare 100% 1 Barnskötare 100%

Tellus: 16 barn 4-5 år med tre pedagoger 1 Förskollärare 87,5% 1 Barnskötare 100% 1
Outb Barnskötare 87,5%

Kompetens och behörighet. Hur det ser ut i förhållande till de behov av utveckling
som finns.

Målsättning för utbildningen är att ha 1-2 förskollärare i varje arbetslag, i syfte att
säkerställa att alla barn ges kontinuerlig tillgång till undervisning ledd av legitimerad
förskollärare.

Det här läsåret har vi inte nått den målsättningen då flera pedagoger gått på
föräldraledighet.

Insats som genomförts är en utökad  möjlighet till handledning av pedagogisk ledare
för att tillgodose alla barns rätt till undervisning ledd av legitimerad förskollärare.

Rutiner för inhämtande av legitimationer efterföljs. Samtliga anställda förskollärare
innehar behörig lärarlegitimation.

Enheten Banérporten AB har läsåret 2020/2021 haft  80 barn inskrivna.

På Karlavägen 111 är barnen uppdelade i åldersanpassade barngrupper. I de
åldersanpassade grupperna  erbjuds ett likvärdig och tillgänglig utbildning.

Barn och personal har varit  fördelade enligt följande detta läsår:

Vintergatan: Barn födda 2019 12 barn med 3 pedagoger, förskollärare 100%,Outb
Barnskötare 100%, Barnskötare 87,5%

Gyllenstjärnan: Barn födda 2018, 14 barn med 3 pedagoger. 1 Förskollärare 82%, 1 Outb
Barnskötare 100% 1 Barnskötare 82%

Kometen: Barn födda 2017, 16 barn, 3 pedagoger. 1 Barnskötare 100%(klar förskollärare i
maj), 1 Förskollärare, 1 Barnskötare 100%

Raketen: Barn födda 2016, 19barn med 3 pedagoger. 2 Barnskötare 100% 1 Outb
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Barnskötare 87,5%

Stjärnan: Barn födda 2015, 19 med 3 pedagoger. 1 Förskollärare 100% 1 Barnskötare
100% 1 Barnskötare 87;5%

Kompetens och behörighet. Hur det ser ut i förhållande till de behov av utveckling
som finns.

Vår målsättning är att ha 1-2 förskollärare i varje arbetslag, i syfte att säkerställa att alla
barn ges kontinuerlig tillgång till undervisning ledd av legitimerad förskollärare. Det här
läsåret har vi inte nått den målsättningen. På den avdelning där förskollärare saknas så
går en barnskötare sitt andra år på förskollärarutbildningen Insats, att stärka upp
möjligheten till handledning av pedagogisk ledare för att tillgodose alla barns rätt till
undervisning ledd av legitimerad förskollärare.

Nya rutiner för inhämtande av legitimationer efterföljs. Samtliga anställda förskollärare
innehar behörig lärarlegitimation.

Lokaler, utrustning, miljö

I syfte att erbjuda alla barn i vår utbildning en god miljö som är tillgänglig för alla och
inspirerar till samspel och utforskande av omvärlden. Samt att stödja alla barn i deras
utveckling, lärande, lek,  kommunikation och främja likabehandling. Så har vi planerat
och fördelat lokalerna

i enheten Banérportens förskola enligt följande:

Rigagatan 1,  verksamhet har fördelats över två våningsplan. På nedre plan finns
avdelning för 1-3 år och på övre plan avdelning för 3-5 år. Förskolegård finns i
anslutning.

Gyllenstiernsgatan 10 , verksamheten har fördelats på ett våningsplan mellan två
avdelningar, 2-3 år och 4-5 år.

Lokalernas storlek och antal rum möjliggör för såväl omsorg som lärande och utformas
av pedagogerna i enlighet med de riktlinjer vi gemensamt tagit fram.

Enheten Banerporten AB enligt följande,

Lokaler på adresserna Karlavägen 111 fördelade över två våningsplan.

På nedre botten och med tillgång till entré för syskonvagnar är avdelningarna med
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barn 1-2 år fördelade. Tillgång till mindre förskolegård.

Övre våningsplanet fördelas i tre avdelningar för barn 3-5 år.

Lokalernas storlek och antal rum möjliggör för såväl omsorg som lärande och utformas
av pedagogerna i enlighet med de riktlinjer vi gemensamt tagit fram.

Inför nästa läsår pågår ett utvecklingsarbete med att förändra organisation av
avdelningarna. Detta i syfte att stärka möjlighet till utvärdering och utveckling av
avdelningens undervisningsmiljöer. Idag finns ett roterande system där barngrupper
och pedagoger byter avdelningar inför varje läsår. Utvärderingsunderlag och plan finns
för att göra avdelningarna mer stationerade.

Främjande arbete med alla barns lika rättigheter och möjligheter.

Grunden för det främjande arbetet har utgjorts av alla pedagogers  värdegrundsarbete
som utgår från förskolans läroplan.

Vi har arbetat utefter våra ledord, TRYGGHET  GLÄDJE UTVECKLING

Och säkerställt det genom att:

Erbjuda en utbildning som har varit öppen, inbjudande och tillgänglig för alla som
vistats i den.

Varit i ett lustfyllt lärandet där vi har förhållit oss nyfiket och välkomnande till varandra
och vår omvärld.

Allas olikheter har varit viktiga och berikat vår utbildning.

Alla pedagoger har varit närvarande och engagerade.

Vi har ett gott samarbete mellan förskola och hem.

För att skapa förutsättningar för detta så har vi,

I våra utbildningar och i vår undervisning haft tydliga rutiner för inventering av
förhållningssätt och metoder genom pedagogisk dokumentation och kollegialt arbete.

Vi har också använt våra rutiner för introduktion av nyanställda samt vikarier.

Alla  nyanställda har fått en tydlig introduktion i förhållningssätt, språkbruk, närvaro och
engagemang.

Endast ordinarie personal vistas ensamma tillsammans med barn och ombesörjer
toalettbesök och andra intima situationer.
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Kartläggning,

Pedagogisk dokumentation

I den pedagogiska dokumentationen pågår en systematisk kartläggning samt analys
av nuläget i vår utbildning. Med ett medvetet och normkritiskt förhållningssätt så har vi
i dokumentationen synliggjort  normer och värden i vår praktik vilket har gett oss ett
verktyg till att arbeta förebyggande för att motverka diskriminering, kränkning och
trakasserier. I syfte att främja alla barns rätt till lika rättigheter och möjligheter.

Till exempel. Våra observationer visar att det är flest pojkar som vistas i vårt bygg och
konstruktionsrum. I intervjuer med barnen så visar det sig att flera av flickorna gärna vill
vistas i byggrummet men känner sig hindrade. Det blir nu pedagogernas uppgift att hitta
lösningar i val av material, gruppindelningar, val av aktiviteter etc.

I den pedagogiska dokumentationen blir det synligt hur vi gör, när vi gör och varför vi
gör. Den har också skapat goda förutsättningar för allas delaktighet i arbetet.

Utöver det så finns en tydlig arbetsplan för kartläggning, information till
vårdnadshavare och rektor, samt upprättande av handlingsplaner. För de barn som vi
upplever behöver extra av stöd för att få full tillgång till alla delar av vår utbildning.
Planen har tillämpats under läsåret.

Frågor som har använts vid nulägesanalys av verksamheten,

Attityder och värderingar. Vilka värderingar och föreställningar om kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning
finns i barngruppen och pedagoggruppen?

Språkbruk. Finns det en jargong bland barn, föräldrar eller anställda som vissa barn
kan uppleva som nedsättande eller respektlös?

Tillgänglighet. Krävs det särskilda åtgärder för att göra miljön tillgänglig för alla barn?
Vilka behov finns på vår förskola? Till exempel för barn i rullstol, hörsel-synskador,
astma, diabetes ADHD. Hur olika kan barnens olika förutsättningar vara med samma
diagnos?

Trygghet. Är miljön trygg för alla barn i verksamheten? Finns det otrygga platser?

Mat. Serveras mat anpassad efter funktionshinder eller religion?

Utflykter, fester och andra aktiviteter. Planerar verksamheten fester så att alla barn
kan delta oavsett till exempel religion eller funktionshinder?

Normkritiskt perspektiv i vårt  förhållningssätt utgör grunden för ett aktivt främjande

26



arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

I den pedagogiska dokumentationen så har vi synliggjort rådande normer och kopplat
dem till eventuella kränkande handlingar och fall av diskriminering. Vi har utvärderat
hur vi i språk och handling upprätthåller och också kan förändra rådande normer.

Att arbeta med ett normkritiskt perspektiv är att förhindra att det i vårt
likabehandlingsarbete kommer att kunna handla om ett ”vi och ”dom”.

Barnens delaktighet

Vår förskola ska alltid vara öppen för förändring för allas möjlighet att påverka, såväl
föräldrar, barn och pedagoger.

Förutsättningar för det är:

Närvarande och lyhörda pedagoger aktivt arbetar med alla barns delaktighet.

Alla barn har möjlighet att ställa frågor och samtala kring etiska frågor och
ifrågasättande av normer. Såväl i talspråk som med andra uttryckssätt.

Att vi i den pedagogiska dokumentationen har vi synliggjort alla barn i vår utbildning
och gjort dem direkt delaktiga i all , planering, utvärdering och genomförande av
utbildningen.

Att varje enskilt  barn har fått en individuell plan för deras utveckling i utbildningen.
Utvecklingsplanen har utgjorts av pedagogisk dokumentation och  från den enskilde
individens utveckling och intressen. I utvecklingsplanen har vi synliggjort varje barns
möjlighet till delaktighet samt tillgängligheten av utbildningen.

I den pedagogiska dokumentationen så har utbildningen och dess värdegrund gjorts
synlig och tillgänglig.

Varje avdelning har arbetat i temainriktade projekt  och  utgått  från just deras barns
intressen och frågeställningar. Med ett projektinriktat arbetssätt så har vi möjliggjort för
alla barn att vara delaktiga i utbildningen.

Våra lokaler har utformats tillsammans med barnen och utifrån deras särskilda
intressen och lärande.

Konkreta exempel på hur vi det här läsåret har arbetat direkt främjande för alla
barns lika rättigheter och möjligheter

Utbildningen har erbjudit undervisningsmiljöer som utformats för att främja
likabehandling. De har därför varit tillgängliga för alla barn och erbjudit en mångfald av
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material och uttryck. Miljöerna har utformas med ett normkritiskt och medvetet
förhållningssätt och erbjudit öppna och välkomnande rum.

Val av litteratur och material har skett med ett medvetet förhållningssätt. Till exempel
så har litteratur och figurer till förskolan valts som representerar olika kön och
kulturyttringar.

Aktiviteter har genomförts som erbjudit en variation av olika kulturella yttringar.

Användandet av ett språk har tillämpats som inte benämner barn vid kön och  inte
grupperar barn efter kön.

Alla barn uppmuntras att alltid ta kontakt med en vuxen om något inte känns okej.

Skapande av regler och demokratiska verktyg tillsammans med barnen. Till exempel i
lekar och med lösningar på frågor om "vilka som får vara med".

Digitala hjälpmedel har använts för att göra utbildningen mer tillgänglig för alla barn.
Till exempel med högläsning-app som ger möjlighet till modersmålsundervisning.

Undervisningen har anpassats till att följa restriktioner kring covid-19 vilket medfört ett
arbete kring hälsa och att skapa tillgänglighet till vår undervisning trots hög bortavaro.
Delar av undervisningen har skett digitalt. Stora delar av undervisningen har flyttats till
utomhusmiljöer.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vi månar om en god relation till hemmen och om en öppen och direkt dialog med våra
vårdnadshavare. Alla frågor är välkomna, alla dagar.

För att främja alla vårdnadshavares möjlighet till delaktighet så har vi det här läsåret
erbjudit  dem en kontinuerlig inblick i vår utbildning.

Konkreta exempel på hur vi har arbetat  för alla vårdnadshavares möjlighet till
delaktighet,

Alla vårdnadshavare har varje termin bjudits in till  samtal för att  ta del av sitt barns
individuella utvecklingsplan. Det här läsåret har vi erbjudit samtalen digitalt. Vi har haft
en hög närvaro vid samtalen.

Alla vårdnadshavare har bjuds in till föräldramöte där vi presenterar vår utbildning och
hur vi  arbetar förebyggande och mot diskriminering och kränkande behandling i
undervisningen. Föräldramötet skedde digitalt och utgick från en pp-presentation.
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Publicering av månadsbrev med bilder och berättelser från utbildningen kopplat till
läroplanen och våra projekt på Schoolsoft. Publicering av  bilder från utbildningen på
Instagram.

Användande av tydliga rutiner och arbetsgång vid oro för barn, där vårdnadshavare har
bjudits in  samtal och samarbete kring upprättande av handlingsplaner.

Föräldrarådet med en representant från varje föräldragrupp har sammankallats digitalt.
I rådet har representanterna fört upp frågor från sin föräldragrupp på förskolans
agenda. Det här läsåret har frågor kring restriktioner kopplade till covid-19 tagit upp
dagordningen. Vid mötet presenteras även utbildningsplaner,  det fortlöpande arbetet
med vår plan mot diskriminering och kränkande behandling och de mål vi arbetar mot.

Alla planer finns tillgänglig på varje avdelnings informationstavla och på Schoolsoft.

Alla vårdnadshavare får också möjlighet att bidra till utvärderingen av vår utbildning
genom de kundundersökningar som Academedia och Stockholm stad ombesörjer.

Schoolsoft är en ny plattform för våra vårdnadshavare det här läsåret och alla tycks
ännu inte ha hittat dit.

Att vårdnadshavare inte har fått vistas i förskolans lokaler har bidragit till att en del av
den vardagliga kommunikationen har fallit bort.
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Utvärdering av undervisningen (Förskolan)

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan –
utöver resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd
i utvärderingen.
Fråga ur kundundersökning
(vårdnadshavare) 2020 2021

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns
förskola - 96%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola
stimulerar till lek och lärande - 96%

Utomhusmiljön på mitt barns förskola
stimulerar till lek och lärande - 83%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns
inlärning och utveckling - 96%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust
att lära sig mer - 96%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt
barn utvecklas i förskolan - 89%

Jag är nöjd med den pedagogiska
verksamheten på mitt barns förskola - 96%
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Sammantaget så har undervisningen bedrivits på en grundläggande och till viss del hög nivå.  Alla
avdelningar har arbetat med  temainriktade projekt.
Med läroplanens samtliga mål som riktning och barnens nyfikenhet och lärande i fokus så har
arbetslagen planerat och utvärderat läroprocesserna i  projekten, veckovis, kvartalsvis, terminsvis
och läsårsvis.

Alla som ingår i arbetslaget har utifrån sina roller genomfört utbildningen i enlighet med de
nationella målen samt formulerat vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen
och därmed öka måluppfyllelsen. I arbetet med pedagogisk dokumentation har barnens lärande
observerats och i reflektion har progression i enlighet med läroplanens intentioner planerats och
bedrivits.

Vi kan se tecken på att barnen har fått en ökad möjlighet till  inflytande när de själva har börjat
dokumentera sitt eget lärande.  Vilket har möjliggjorts av nya digitala hjälpmedel. Projektor och fler
Ipads har gjort skillnad, barnen kan visa och återberätta för varandra.

Barnens frågor och egna hypoteser har följts upp. Några projekt har helt bytt riktning. Allt efter
barnens nyfikenhet och läroprocesser.

Sammanfattade tecken på att förskolan har arbetat med målstyrda processer i undervisningen:
Barnen har självständigt använt skapande för att pröva hypoteser och idéer. Digitala verktyg har
använts av barnen i den skapande undervisningen. Green-screen och stop-motion filmer.
Barnens frågor och nyfikenhet används för att driva alla projekt. Barnens egen  reflektion och
kommunikation har synliggjorts  i lärandet genom process-tavlor och synlig dokumentation.
Återberättande med fokus på verb, görandet. Vilja att förstå omvärlden.
Barnen har ritat, skrivit och  med olika symboler kommunicerat sina tankar och hypoteser.
Intervjuer och återberättande driver projekten vidare.
Appen Ugglo har gett möjlighet till att utveckla modersmålsundervisningen. Den har under läsåret
använts för undervisning av norska, irländska, engelska, polska.
Matematiken finns med  i alla delar av utbildningen men tydligast tecken på progression finns inom
bygg och konstruktion med ett förändrat kunnande om räkning, enheter, mätning, sortering, vikt,
mängd och konstruering av mönster.
Flera men inte alla avdelningar har infört ett arbete med robotar och ett datalogiskt tänkande, i
vissa fall programmerar barnen självständigt.
Veckovis återkommande skogsutflykter med syfte att utforska och följa barnens möte med naturen
vilket har lett till ett utökat lärande kring naturens kretslopp och människans påverkan på den. Ett
lärande kring kraft i olika former, kapillärkraft, tyngdkraft, vindkraft, elektricitet och även andra
fenomen och processer inom naturvetenskapen.
Användande av lärplattor för att söka  samt värdera information.
Utvecklingsområden som identifierats:
Rörelse. Vi behöver identifiera varför  samtliga arbetslag väljer bort att följa upp barnens rörelse i
lärandet. Den rörelse som erbjuds är på en högst grundläggande nivå.

Undervisning i utomhusmiljöer. Såväl planerad som spontan undervisning utomhus behöver styras
mer mot läroplanens mål.

Pedagogiska undervisningsmiljöer:
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Våra lokaler har det här läsåret fördelats så att alla barn har haft tillgång till undervisning i
välplanerade undervisningsmiljöer som varit tillgängliga för alla och inspirerar till samspel och
utforskande av omvärlden. Miljöerna har också utformats så att de har kunnat utgöra ett stöd för
alla barn i deras utveckling, lärande, lek och kommunikation.

Lokalerna har fördelats avdelningsvis med åldersanpassade grupperingar av barn. På så vis anser
vi oss ha kunnat erbjuda tillgängliga miljöer som gett stöd till barnen i deras utveckling och
lärande.

Alla lokaler har erbjudit olika rum, vrår, stationer, platser, torg där barnen kunnat möta en mångfald
av material och möjligheter till lärande.

Alla avdelningar har byggt upp sina undervisningsmiljöer i projekt och tillsammans med barnen.

Miljöerna har varit föränderliga över tid och haft en tydlig förankring i ett medvetet förhållningssätt
kring diskrimineringsgrunder och likabehandlingsperspektiv.

Undervisnings miljöerna har förstärkt sitt ikt-utbud med robotar, en extra Ipad, digitala mikroskop
och en projektor till varje barngrupp.

Högläsnings-appen Ugglo har används i utbildningen som ett verktyg för modersmålsundervisning
samt till att göra högläsningen mer tillgänglig för alla barn. Detta har förstärkts med qr-koder under
läsåret.

Naturvetenskapen har förtydligats med mer utforskande verktyg samt öppna naturmaterial.

Allt vi gör och lär tillsammans på vår förskola är viktigt och det har  synts i våra miljöer där barnens
lärande och görande har lyfts fram och tydliggjorts.

Pedagogisk dokumentation har  funnits synlig i våra miljöer i syfte att stärka alla ovan nämnda
punkter samt skapa förutsättning till allas delaktighet i utbildningen.

Ett utvecklingsarbete med våra  utomhusmiljöer och undervisningen utomhus har påbörjats under
läsåret. Undervisningen har med ett naturvetenskapligt fokus styrts in på verb och vad barnen gör,
miljöerna utvecklas därefter.

Den spontana undervisningen har tagit större plats i undervisnings miljöerna och ett arbete med
begreppet scaffolding har påbörjats.

Slutsatser (undervisningen)

Undervisningen i våra utomhusmiljöer behöver fortsatt utvecklas och inspirera till  fler
möjligheter till samspel och utforskande av omvärlden. Miljöerna ska utformas så att
de kan utgöra ett stöd för alla barn i deras utveckling, lärande, lek och kommunikation.
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Rörelse. Att fånga barnens rörelse i lärandet och utveckla undervisningen kring rörelse
som språk. Saknas i samtliga avdelningars analys.

Värna om den process som alla pedagoger är inbegripna i gällande begreppen
undervisning och utbildning. Att vi “kunskapar” ihop i syfte att tydligare förstå och
formulera hur vi kan bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där det blir tydligt att vi
mött alla barn med alla läroplanens mål och ett förändrat kunnande inom dessa. Med
en vidare förståelse i analysen för didaktik och ett samaktivt stöttande undervisning,
scaffolding.

Utvärdering av värdegrundsarbetet (Förskolan)

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan –
utöver resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd
i utvärderingen.
Fråga ur kundundersökning
(vårdnadshavare) 2020 2021

Mitt barn känner sig trygg i förskolan - 99%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan - 96%

Främjande och förebyggande arbete

Vi planerade inför föregående läsår  att arbeta med frågeställningarna,

Hur ser en hållbar framtid som inkluderar alla ut? Och hur förbereder vi våra barn för
den? Med fokus på mänskliga rättigheter och jämställdhetsfrågor.

Vi skulle arbeta med frågorna ur ett genusperspektiv och utgå från gemensam
referenslitteratur, referenslitteratur ”Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2”, Olika
förlag.

Arbetet har under covid-året 2020-2021 istället kommit att handla  om hälsa och vårt
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gemensamma ansvar för att skapa en tillgänglighet till vår utbildning trots ändrade
yttre omständigheter.

Vi har hittat nya vägar till undervisning genom digitala hjälpmedel och arbetat med
inkludering av alla barn i vår undervisning.

Normer och värden har aktivt diskuterats och vägts mot riktlinjer och
rekommendationer. Diskussionerna har lett till ett gemensamt förhållningssätt där vi
arbetat för inkludering och för en utbildning som är välkomnande och öppen för alla.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

I det kontinuerliga dokumentationsarbete finns möjlighet att kartlägga stämningar,
strukturer och diskriminering/kränkning och trakasserier.

Redan misstanke om kränkning/diskriminering  tas på allvar. Diskussioner angående
misstankar  dokumenteras och ligger till grund för en eventuell vidare utredning.

Rutiner för att upptäcka, utreda, dokumentera, följa upp och uppföljning på
förvaltningsnivå finns i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Rutinerna fungerar bra och tillämpas vid behov.

En  effekt som går att se det här läsåret är ett förändrat språkbruk och förhållningssätt
kring värderande ord. Där bedömning av barnens görande har problematiserats.
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Slutsatser (värdegrundsarbetet)

Genusperspektivet i utbildningen är synlig i praktik men inte i analys. Behöver belysas.

Arbetet med en fördjupning i det globala målet om ett jämställt samhälle och hur vi
bidrar till det med en jämställd utbildning tog en ny men viktig riktning där hälsa och
tillgänglighet hamnade i fokus.

Ett utvecklingsarbete som utgår från frågeställningarna:

Hur ser en hållbar framtid som inkluderar alla ut? Och hur förbereder vi våra barn för
den? Med fokus på mänskliga rättigheter och jämställdhetsfrågor.

Gemensam referenslitteratur ”Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2”, Olika förlag.
Arbeta med värdegrund och förhållningssätt i undervisningen och då främst med fokus
på våra undervisningsmiljöer.

Ett tydligt resultat av årets värdegrundsarbete är att vi har implementerat mer digitala
verktyg för en ökad tillgänglighet till vår utbildning.

Vi kommer fortsätta att hålla fast vid och värna om de tydliga rutiner som finns och
som ger alla barn och vuxna i vår utbildning en trygg utgångspunkt för arbetet med vår
värdegrund.

Vi kommer också fortsätta att värna om den tydliga introducering vi ger alla
nyanställda.

Och framförallt om det goda förhållningssätt vi tillsammans upprätthåller.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Förskolan

Våra utomhusmiljöer behöver fortsatt utvecklas och inspirera till  fler möjligheter till
samspel och utforskande av omvärlden. Miljöerna ska utformas så att de utgör ett stöd
för alla barn i deras utveckling, lärande, lek och kommunikation.
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Ökad jämställdhet mellan könen och ett medvetet förhållningssätt som ännu tydligare
ska synas  i alla delar av utbildningen. Val av material, aktiviteter, gruppindelningar.

Rörelse. Att fånga barnens rörelse i lärandet och utveckla undervisningen av rörelse
kopplat till läroplanens mål.

Att göra det ännu tydligare i våra analyser hur vi mött alla barn med alla läroplanens
mål och hur vi kan ser tecken på ett förändrat kunnande inom dessa.

Ett ökat användande av schoolsoft som kommunikationsverktyg med våra
vårdnadshavare.

Ny struktur och organisation för avdelning på Karlavägen. För att skapa bättre
förutsättningar för utveckling och fördjupning av undervisnings miljöerna så ska det
roterande systemet ersättas med ett stationärt.
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