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Ansökan om godkännande av fristående 
förskola, Wåga & Wilja förskolor AB  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Wåga & Wilja Förskolor AB att starta den 

fristående förskolan Utforskaren på Tibble Torg i Kungsängen från det datum 

som anmälan om genomförd fusion av Wåga & Wilja Äventyret AB (tidigare 

Hoppetossa Norra AB) registreras hos bolagsverket. I samband med detta 

upphör det befintliga godkännande för Wåga & Wilja Äventyret AB.  

Sammanfattning 

Wåga & Wilja förskolor AB ansöker om godkännande för att bedriva 

fristående förskola, Förskolan Utforskaren på Tibble Torg i Kungsängen, 

tidigare Förskolan Äventyret. Ansökan inkom den 24 maj 2021. 

Wåga & Wilja ansöker om godkännande för 72 barn, vilket är samma 

antal som godkänts i den tidigare verksamheten på samma adress. Den 

nuvarande verksamheten drivs av Wåga & Wilja Äventyret AB med 

det befintliga godkännandet, men planeras att övertas av Wåga & 

Wilja förskolor AB om Utbildningsnämnden godkänner ansökan. 

Utbildningsnämnden beslutade att återremittera ärendet under 

sammanträdet den 21 september, för att komplettera ägar-och 

ledningsprövningen med mer information om tidigare utdömda 

viten mot delar av ägar- och ledningskretsen. En sammanfattning 

kring de utdömda vitena framgår av bilaga 5 i ägar-och 

ledningsprövningen. 

Utbildningskontoret bedömer att ansökan uppfyller kommunen och 

skollagens krav för att  bedriva fristående verksamhet, se yttrande 

nedan. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2021

 Registerutdrag Skatteverket

 Registreringsbevis Bolagsverket den 1 juni 2021 och den
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26 augusti 2021 

 Hyresavtal avseende lokal den 23 mars 2015, samt 

överlåtelseavtal den 9 juni 2021 

 Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av byggnad, 

Delegationsbeslut Bygg och miljöavdelningen Dnr 

BYGG.2015.27 den 30 mars 2015 

 Brandskyddsbeskrivning den 2 februari 2017 

 Anmälan till miljöavdelningen Upplands-Bro kommun 

den 17 juni 2021 

 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 

Upplands-Bro kommun den 10 juni 2021 

 Ägar- och ledningsprövning av Wåga & Wilja förskolor 

AB den 31 augusti 

 Utbildningsnämndens beslut § 34, den 21 september 2021 

Ärendet 

Wåga & Wilja förskolor AB ansöker om godkännande för att 

bedriva fristående förskola, Förskolan Utforskaren på Tibble Torg i 

Kungsängen, tidigare förskolan Äventyret. Ansökan inkom den 24 

maj 2021. 

Wåga & Wilja ansöker om godkännande för 72 barn, vilket är samma 

antal som godkänts i den tidigare verksamheten som bedrivits på 

samma adress. Den  nuvarande verksamheten drivs av Wåga & Wilja 

Äventyret AB med det befintliga godkännandet, men planeras att 

övertas av Wåga & Wilja förskolor AB om Utbildningsnämnden 

godkänner ansökan. 

I Utbildningsnämndens formulär för ansökan om godkännande framgår 

övergripande information om huvudmannen, antal barn, antal 

pedagoger per barn, samt annan relevant information. Bilagorna 

tillhörande denna ansökan innehåller mer detaljerad information om 

verksamheten, underlag från andra myndigheter, samt information om 

ägare och ledning, bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse. 

Ansökan med tillhörande bilagor, samt inskickad ansökan om ägar- 

och ledningsprövning har utgjort underlag för Utbildningskontoret 

tillsammans med kontorets controller, utredare och utbildningschef. 

Kontoret har haft möte med representanter för huvudmannen, samt 

annan kontakt vid behov. 

Utbildningsnämnden beslutade att återremittera ärendet under 

sammanträdet den 21 september, för att komplettera ägar-och 

ledningsprövningen med mer information om tidigare utdömda 

viten mot delar av ägar- och ledningskretsen. Utbildningskontoret 
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har inhämtat domar och beslut från Förvaltningsrätten och 

Skolinspektionen, samt varit i kontakt med representant för 

huvudmannen avseende ärendena. En sammanfattning kring de 

utdömda vitena framgår av bilaga 5 i ägar-och ledningsprövningen. 

Utbildningskontoret bedömer att ansökan uppfyller kommunens 

krav för att        bedriva fristående förskola, se yttrande nedan. 

Utbildningskontorets yttrande 

Wåga & Wilja förskolor AB bedöms uppfylla skollagens krav om 

godkännande enligt 2 kap. 5-7 §§ för att bedriva fristående förskola. 

Utbildningskontoret bedömer att det är en ansökan som håller god 

kvalitet och  innehåller det som krävs för ett förslag till godkännande 

av Utbildningsnämnden. 

I ansökan, bilaga 1, Ansökan om godkännande för fristående 

förskola, besvaras de frågor kring verksamheten som 

Utbildningskontoret ställt i ansökan. Där finns beskrivningar kring 

hur Wåga & Wilja förskolor AB kommer att uppfylla 

författningskraven på en övergripande nivå. Om Wåga & Wilja 

Förskolor AB ges godkännande att bedriva verksamhet kommer en 

så kallad förstagångstillsyn av verksamheten genomföras av 

Utbildningskontoret inom de första tre månaderna efter övertagandet 

av nuvarande verksamhet. Tillsynen  kommer då att innehålla en 

granskning av hur förskolan uppfyller underlagen som lämnats till 

Utbildningskontoret. 

Wåga & Wiljas likabehandlingsplan utarbetas av varje förskola och 

avdelning varje år och Utbildningskontoret kommer i samband med 

eventuell uppstart att begära in ett uppdaterat dokument som rör just 

denna förskola. Enligt skollagen 6 kap. 8 § ska varje enhet ha en årlig 

plan mot kränkande behandling. I arbetsplanen för Wåga & Wilja 

förskolor beskrivs övergripande de rutiner och riktlinjer för att motverka 

diskriminering och kränkande behandling enligt huvudmannen, se 

Arbetsplan s.30-33. 

Wåga & Wilja Förskolor AB ansöker om att bedriva verksamhet för 

72 barn vid Tibble Torg 3 i Kungsängen, som har ett tidsbegränsat 

bygglov. Wåga & Wilja Förskolor AB har övertagit hyreskontraktet 

från Hoppetossa Norra AB i samband med förvärvet av Hoppetossa 

Norra AB’s verksamhet den 10 maj 2021. Underlagen ligger till grund 

för ett beslut om godkännande. Enligt skollagen, 8 kap. 8 §, ska barn i 

förskolan erbjudas en god miljö och tillfredsställande lokaler är en 

del i det. 
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Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser i skollagen (2010:800) i 

kraft angående ägar- och ledningsprövning av fristående huvudmän. 

Bestämmelserna innebär att Upplands-Bro kommun ska väga in fler 

aspekter och göra ytterligare bedömningar i sin prövning om att 

godkänna enskild/juridisk person som huvudman för förskola. I 

samband med denna ansökan har en sådan ägar- och 

ledningsprövning genomförts av Utbildningskontoret för Wåga & 

Wilja förskolor AB (bilaga 2). Här framkommer inget att anmärka 

på. Inom ramen av denna prövning har kreditupplysning samt utdrag 

från belastningsregistret för personerna i ägar- och ledningskretsen 

granskats utan anmärkning. 

Barnperspektiv 

Att en förskola bedrivs av en huvudman som ser till barnens bästa är 

en förutsättning för att barnen ska få en utbildning av god kvalitet. Att 

huvudmän som bedriver verksamheter i Upplands-Bro uppfyller 

skollagens krav i alla delar skapar de förutsättningar som krävs för 

att barn ska få en trygg miljö inom förskolan. 

 

 

UTBILDNINGSKONTORET 

 

 

 

 

Fredrik Nordvall  

Utbildningschef 

 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan med tillhörande bilagor inkommen den 24 maj 2021 
- Ansökan om godkännande för fristående förskola 

- Ansökan i wordformat Äventyret (0) 

- Arbetsplan (1) 

- Överlåtelse hyreskontrakt Wåga & Wilja (25) 
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- Hyresavtal Tibble med skalenlig ritning (20) 

- Ekonomisk kalkyl Äventyret 21-22 (18) 

- Kommunicerat bygglov Äventyret 2015 (21) 
2. Ägar- och ledningsprövning av Wåga & Wilja förskolor 

AB den 31         augusti med tillhörande bilagor 

- Förändring av förskoleverksamhet, förskolan 

Äventyret 

- Information VD och styrelse 

- Komplettering, Ägarens insikt gällande skollag 

och andra föreskrifter 

- Ägarstruktur 2021-09 Wåga & Wilja 

- Information kring vitesförelägganden utfärdade 

mot delar av ägar-och ledningskretsen Wåga & 

Wilja  

3. Utbildningsnämndens beslut § 34, den 21 september 2021 

Beslut sänds till 
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Beskriv konkret vilken verksamhet som ska bedrivas för att stimulera barns utveckling och 
lärande samt erbjuda en trygg omsorg utifrån förskolans läroplan 
Vi tar utgångspunkt i läroplanen för förskolan (Lpfö18), skollagen och FN:s konvention om 

barnets rättigheter, barnkonventionen. Den värdegrund, barn- och kunskapssyn samt arbets- 

och förhållningssätt som präglar våra förskolor finns beskrivet i det som är Wåga & Wilja 

förskolors arbetsplan (se bilaga 1 Wåga & wiljas arbetsplan). 

Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en 

helhet. Vi har en stark tro på människans möjligheter. Vi har en djup respekt för barnet samt 

en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft 

att utforska världen.  Vi ser barnet som kompetent och fullt av förmågor, ett barn som ges 

möjligheter att bli delaktigt och involverat i sitt eget lärande. Varje dag skall barn ges 

möjligheter till att utforska, upptäcka och förundras. 

Vi arbetar projektinriktat och barns intressen, nyfikenhet och lust till lärande är i fokus. 

Pedagogernas roll är att vara medforskande och förskolans miljöer är genomtänkta och 

anpassade utifrån barns utveckling och behov. Vi ser barnens bakgrund, förmågor och 

kompetenser som en tillgång som berikar samspelet och lärandet i barngruppen. Under 

demokratiska former lägger vi grunden till att fostra ansvarskännande barn till framtidens 

samhällsmedborgare. Genom kulturell mångfald ger vi barnen möjligheter till respekt och 

förståelse för varje människa oavsett bakgrund. Vår inspiration hämtar vi från de 

kommunala förskolorna i den italienska staden Reggio Emilia.  

 

Bilaga 1. Wåga & Wiljas arbetsplan 

 

Beskriv hur förskolan ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i 

läroplanen 

Wåga & Wiljas värdegrund vilar på fyra värdeord.  

Subjekt- Varje människa är en unik person som är i relation med sin omgivning tillsammans 

med andra. Varje barn kommer till förskolan som en unik person. De kvaliteter och 

erfarenheter varje barn har ska utvecklas och delas med andra under förskoletiden. 

Subjektivitet är därför nära förbundet med värdet skillnad.  

Skillnader - olikheter berikar, att få möta andras tankar och teorier är nödvändigt för att 

vidga sina egna perspektiv.  

Ömsesidigt beroende – delaktighet, där alla deltar utifrån sina villkor, erfarenheter och 

kvalitéer. Pedagogerna ska skapa förutsättningar för möten mellan barnen, där olika tankar, 

erfarenheter och strategier får möjligheter att berika varandra. Pedagogerna kan då belysa 

skillnader och olikheter i mötet mellan barnen. Barnen får därmed möjligheter att 

omvärdera sitt eget sätt att tänka och handla och utveckla ett nyanserat sätt att se på 

omvärlden. När vi även tillför en skillnad mellan olika metoder, tekniker och material blir 

också utforskandet mer intressant och meningsfullt. En skillnad som gör att en skillnad 

uppstår i barnet undersökande.  

Lärande som förändring - Lärande är föränderligt och situationsbundet, det är beroende av 

sammanhanget. Lärande sker i processer och i upprepande, där erfarenheter blir till nya 
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möjligheter och nya perspektiv. Lärande föds både i relation med andra individer och i mötet 

med material. Lärandet sker enskilt och i grupp. Lärande som förändring är därför nära 

förbundet med värdena subjekt, skillnad och ömsesidigt beroende. 

Dessa fyra värdeord är levande i verksamheten och diskussionerna kring dess betydelse har 

en central plats i alla våra samtal och diskussioner. 

 

Beskriv hur öppenhetskravet ska tillgodoses 

Vi anser att olikheter och skillnader berikar vår verksamhet. Vår verksamhet är öppen för alla 

barn i åldern 1-5 år. Vi följer de kommunala regler och riktlinjer som kommunens 

utbildningsnämnd samt Kommunfullmäktige beslutat. Som fristående verksamhet kommer 

vi följa kommunens regler för öppettider och vi är medvetna om att vi har rätt och skyldighet 

att, inom ramtiden kl. 6.30 – 18.30, utöka/minska tiderna efter vårdnadshavarnas önskemål. 

Fyra dagar per läsår kommer förskolan ordinarie verksamhet vara stängd. Dessa dagar 

kommer ägnas åt utvärdering, planering samt kompetensutveckling. Datum för dessa dagar 

meddelas vårdnadshavarna vid varje läsårsstart och vid nyplaceringar. Alternativ omsorg för 

de vårdnadshavare som är i behov av tillsyn under dessa dagar kommer erbjudas. Övriga 

dagar, med undantag från allmänna svenska helgdagar, kommer förskolan vara öppen. Vi 

önskar vara anslutna till den gemensamma kön och är tacksamma för att 

Utbildningskontoret då hanterar administrationen av kön, placeringar av barn och 

fakturering av avgifter. Förskolans lokaler är anpassade så att miljön är tillgänglig för alla 

barn oavsett fysiska begränsningar. 

 

Beskriv hur villkoren avseende varierade och näringsriktiga måltider ska uppfyllas 

Förskolan erbjuder alla inskrivna barn tre måltider jämnt fördelade över dagen. All 

förskoleverksamhet skall vara kostnadsfri vilket innebär att förskolan alltid står för alla 

måltider, vilket ibland inkluderar matsäck vid utflykter. 

Då vår lokal inte tillåter tillagningskök levereras lunchen från ett cateringbolag. För oss är det 

viktigt att vi kan erbjuda alla barn en god och näringsriktig kost. Vi kommer ha höga krav på 

vår matleverantör och ett baskrav är att de följer Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för 

måltider i förskolan. Förutom att maten skall vara god, näringsriktig vill vi även att den till 

stor del är tillagad från grunden och att ekologiska och närproducerade livsmedel används i 

den uträckning som det är möjligt. 

De övriga två måltiderna, frukost och mellanmål, har förskolan anställda måltidsvärdar som 

ansvarar för. De planerar, beställer, tillagar och deltar tillsammans med övriga pedagoger vid 

barnens måltider. Förutom att maten skall vara näringsriktig arbetar vi med att förskolans 

måltider ska vara lustfyllda och vara en integrerad del i vårt pedagogiska arbete. 

Måltidsituationerna är utmärkta tillfällen till att bland annat väcka barns nyfikenhet på kost, 

hälsa, hållbar utveckling, olika kulturer, traditioner etc. Det är också utmärkt tillfälle att 

stimulera barns matematiska och språkliga förmågor. 

 

Beskriv hur villkoren avseende daglig utevistelse ska uppfyllas 
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Inom Wåga & Wilja Förskolor är styrelsen och VD huvudman. VD har det operativa ansvaret 

och ansvar för att vår förskoleverksamhet lever upp till samtliga nationella förordningar samt 

de kommunala riktlinjer som gäller i de kommuner Wåga & Wilja Förskolor verkar i. 

Wåga & Wilja förskolors övergripande ledningsgrupp består av en ekonomichef, en 

kvalitetschef och fem rektorer. Till deras hjälp finns en administratör. 

Kvalitetschefens uppdrag är att på VDs uppdrag ansvara för att Wåga & Wilja förskolors 
utbildning och undervisning lever upp till gällande förordningar och våra interna 
styrdokumenten. Kvalitetschefen har också ett uppdrag att tillsammans med VD och 
rektorerna bidra till att utveckla undervisningen och utbildningen inom hela företaget.   
 
Rektor ansvarar och leder verksamheten vad gäller pedagogik, ekonomi och personal i en 

eller två förskolor. Rektor leder och fördelar arbetet inom sina enheter och ansvarar för 

förskolornas inre organisation.  

 

Ekonomichefens uppdrag är att på VDs uppdrag ansvara för företaget ekonomiska 

verksamhet. 

 

Huvudman följer upp, planerar och utvecklar systematiskt och kontinuerligt de olika 

förskolornas arbete. Rektor ansvara för att kvalitetsarbetet genomförs på de enskilda 

förskolorna och att detta arbete följs upp. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå genomföras under 

medverkan av lärare, förskollärare övrig personal. VD och rektor har tillgång till förskolornas 

digitala dokumentmappar (onedrive) där arbetslagen förvarar sitt systematiska 

kvalitetsarbete.  

 

För att säkerställa att samtliga förskolors pedagogiska kvalitet är hög genomför kvalitetschef 

regelbundet pedagogiska kartläggningar på förskolorna. Kartläggningen genomförs under 10 

dagar och arbetets grund är observationer, granskning av förskolans systematiska 

kvalitetsarbete, pedagogisk dokumentation, det projekterande arbetssättet samt rektors 

pedagogiska ledarskap. När den pedagogiska kartläggningen är genomförd skriver 

kvalitetschef en rapport som överlämnas till rektor och VD under ett gemensamt möte. 

Därefter beslutas gemensamt vilket utvecklingsbehov och vilka kompetenshöjande åtgärder 

som förskolan är i behov av. 

 

Varje månad rapporterar rektor ett antal nyckelfaktorer i en särskild månadsrapport till VD. I 

månadsrapporten rapporteras bland annat antalet barn, antalet legitimerade förskollärare, 

barnskötare, barn med upprättade handlingsplaner, inkomna klagomål, inträffade incidenter 

och olyckor genomförda tillsyner, personalfrånvaro. Minst en gång per kvartal har rektor och 

VD ett möte om månadsrapportens innehåll. 

 

Wåga & Wilja förskolor har ett pågående utvecklingsarbete där vi arbetar fram 

gemensamma kvalitetsindikationer som skall fungera som underlag för förskolornas och 

arbetslagens självskattning. Fram till dagens datum har kvalitetsindikatorer för Reggio Emilia 

inspirerat och språkutvecklande arbetssätt tagits fram men ännu inte implementerats hos 
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samtliga pedagoger. Kvalitetsindikatorerna har arbetats fram i arbetsgrupper bestående av 

några pedagoger, någon rektor under kvalitetschefens ledning. 

 

Bilaga 2. Information Vd och styrelse 

 

Rektor 
I Wåga & Wilja förskolor ansvarar en rektor för en till två förskolor. Rektors har ett 

helhetsansvar för de förskolor hen ansvarar för gällande ekonomi, personal, förskolans 

undervisning och utbildning. Rektor är närmaste chef för samtliga förskollärare, barnskötare 

och övrig personal på förskolan. I Wåga & Wilja förskolors övergripande chefsgrupp finns en 

ekonomichef och en administratör som bistår rektorerna gällande det ekonomisk och 

personaladministrativa arbetet. Företagets kvalitetschef bidrar på rektors och/eller VDs 

uppdrag med olika kvalitetshöjande arbeten, kompetenshöjande åtgärder samt utveckling av 

förskolornas utbildning och undervisning. VD är rektorernas närmaste chef och är även hon 

behjälplig i personal, administrativa, ekonomiska och pedagogiska utvecklingsarbeten. 

Förskolan Äventyrets rektor beräknas bli klar med den statliga rektorsutbildningen i juli 

2021.  

 

Personal 
För varje barngrupp finns en legitimerade förskollärare som har ett särskilt ansvar för 

barnens undervisning och utbildning. Till hens hjälp finns barnskötare och övrig personal.  

 

I dag finns enbart en legitimerad förskollärare förutom rektor på förskolan. En pedagog har 

en utländsk lärarexamen som hon håller på att validera och en tjänstledig pedagog 

återkommer till förskolan januari 2022 och är då legitimerad förskollärare.  

 

Vi beräknar att när förskolan är i drift med fullt antal barn kommer vi ha 3 legitimerade 

förskollärare med en tjänstevolym på 3,0.  

Antalet barnskötare kommer uppgå till 9 st med totalt en tjänstevolym på 9,0. 

Personaltätheten blir då 5,6 barn/personal. 

 

Det finns 3 extra tjänster på förskolan vilka har till uppgift att underlätta för förskollärare och 

barnskötare genom att de hjälper till med kringuppgifter samt underlättar vid olika 

rutinsituationer. Dessa tre personer är inte medräknad i personaltätheten. 

 

Wåga & Wilja förskolor AB äger till 100% ett bolag Wåga & Wilja Wisdom AB. Detta bolag 

arbetar förutom med kompetensutbildning för förskolepersonal också med bemanning av 

tillfällig personal på förskolor. Bemanningspoolen, Wisdomen Bemanning, administreras av 

vår administratör och har ett flertal intermittenta personer anställda. De flesta av dessa 

personer har barnskötarutbildning. 
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Registerkontroll av personal 

Alla anställda på förskolan, oavsett yrkestitel eller profession, lämnar ett utdrag från polisens   

belastningsregister innan de erbjuds en anställning. Rektor ansvarar för att 

belastningsregistret laddas upp i vårt digitala persondataregister och utdraget i fysisk form 

lämnas till vår administratör som förvarar belastningsutdraget i vårt låsta personalarkiv på 

vårt huvudkontor. 

 

 

Tystnadsplikt 

All personal anställda i Wåga & Wilja förskolor upplys och får skriva under 

tystnadspliktspapper i samband med anställningens början. Rektorer lyfter tystnadsplikten 

regelbundet under personalmöten och i andra personalforum utifrån de rutiner och riktlinjer 

Wåga och Wilja förskolor har (se bilaga 3). 

 

Bilaga 3. Rutin och riktlinjer vid tystnads- och anmälningsplikt 

 

Anmälningsplikt 

All personal anställda i Wåga & Wilja förskolor upplyses och får skriva under 

anmälningspliktspapper i samband med anställningens början. Rektorer lyfter 

anmälningsplikten regelbundet under personalmöten och i andra personalforum. Vi har 

tydliga riktlinjer hur vi skall agera när vi känner oro för att något barn välbefinnande (se 

bilaga 3). 

 

Bilaga 3. Rutin och riktlinjer vid tystnads- och anmälningsplikt 

 

Barngruppens sammansättning 
Barnen delas in i så åldershomogena grupper som möjligt, Förskolan har tre avdelningar, 

men delas in i mindre grupper för olika undervisningssituationer. Personalbemanningen i de 

olika grupperna anpassas efter antal barn och deras eventuella specifika behov av stöd. 

Rektor ansvarar för förskolans inre organisation och ser regelbundet över att hen fördelat 

förskolans personalresurser så att de främjar samtliga barns rätt till utbildning och 

undervisning. Kvalitetschef och VD stödjer rektor i detta viktiga arbete. 

 

Särskilt stöd 
Vi bemöter alla barn med respekt och likvärdighet med ett aktivt förhållningssätt och 
anpassar oss utifrån deras behov. Vi för en ständigt en aktiv dialog om vår gemensamma 
värdegrund, barnsyn och förhållningssätt gällande hur man bemöter, arbetar med, stödjer 
och främjar samtliga barns utveckling och lärande. 
Om pedagogerna upplever att något barn är i behov av särskilt stöd görs en individuell 
kartläggning (Se bilaga 4 SKA 1 individ). I kartläggningen lyfts det individuella barnets 
förmågor, de olika dagliga situationerna och pedagogernas arbetssätt.  
Vi genomför kontinuerligt kompetensutvecklandeinsatser för att säkerställa att berörda 
pedagoger kan stödja barn de barn vi har inskrivna i verksamheten. Vi har ett väl fungerat 
samarbete med tex autismcentrum. Vår kvalitetschef erbjuder pedagogisk handledning och 
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flera av våra pedagoger har utbildning och kunskaper i hur man kan arbeta med bildstöd, 
bildschema och TAKK. 
I det fall vi har handlingsplan för något barn är alla i arbetslaget väl insatta i hur vi ska arbeta 
för att leva upp till de mål vi arbetar mot för att stödja och utmana barnet. 
 
Bilaga 4. SKA 1 individ 

 

Barnsäkerhet 
Wåga & Wilja har tydliga rutiner för hur arbetet med barnsäkerhet skall utföras. Varje höst 

går rektor och skyddsombud barnskyddsrond (se bilaga 5) som följs upp under våren. En 

gång per termin sker brandövningar. Alla pedagoger utbildas kontinuerligt i första hjälpen. 

Olycks- och tillbudsregistrering genomförs systematiskt och rapporteras varje månad till VD. 

Vid större olyckor eller tillbud kontaktas VD omedelbart. 

 

Wåga & Wilja förskolor har en gemensam övergripande Kris och katastrofplan (se bilaga 6). 

Varje förskola skapar utifrån den övergripande kris och katastrofplanen egna rutiner 
gällande utflykter, utevistelse, brand, inrymning och utrymning, brand och övrigt gällande 
barn och personals säkerhet. 
Dessa rutiner och planer lyfter rektor regelbundet under olika personalforum. 
 
Bilaga 5. Barnskyddsrond 
Bilaga 6. Kris och katastrofplan 
 

Kompetensutveckling 
Vår personal är vår främsta framgångsfaktor och då vi tror på det livslånga lärandet är det 
viktigt för oss att våra pedagoger kontinuerligt erbjuds kompetensutveckling. Detta sker på 
många olika sätt. Vi har pedagogiska samtals- och diskussionsforum både gemensamma för 
hela företaget men också på varje förskola. Vi har ett flertal nätverk mellan personal och vi 
har ett antal interna utbildningar i tex pedagogisk dokumentation, projekterande arbetssätt, 
Systematiskt kvalitetsarbete, ateljékultur. Två av våra fyra studiedagar som vi har för samtlig 
personal består alltid av kompetensutveckling. Utbildningsinsatserna leds av vår 
kvalitetschef, rektorer eller av pedagoger som har specifika pedagogiska kunskaper inom ett 
område. Vi anser att om man som oss vill ha vetgiriga, nyfikna barn som känner lust till sitt 
eget lärande krävs det att även pedagoger får möjlighet till att kontinuerligt utmana sin egen 
kompetens. Det är viktigt att alla våra pedagoger får möjlighet att hålla sig ajour med aktuell 
forskning, vetenskap samt får möjlighet att odla sin egen lust till sitt livslånga lärande. 
 

Rutiner för klagomålshantering 

Wåga & Wilja har skriftliga rutiner för klagomålshantering (se bilaga 7 och 8) som gjorts 

kända för samtliga medarbetare och vårdnadshavare för inskrivna barn . De skriftliga 

rutinerna samt blanketter för att lämna klagomål finns publicerade på företagets och 

förskolornas externa webbsida www.wagaowilja.se 

 

Bilaga 7. Klagomålshantering 

Bilaga 8. Klagomålsblankett. 
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Systematiskt kvalitetsarbete 
Vi har arbetat fram en egen intern modell hur Wåga & Wilja förskolor arbetar med det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Modellen består av tre olika nivåer. Den först och överordnade nivån består av de nationella 
lagar och förordningar som staten beslutat och av de allmänna råd som finns för vägledning. 
 
Andra nivån är på huvudmannanivå och består av de interna styrdokumenten som är vi har 
gemensamt i företaget. Vår arbetsplan beskriver vårt arbetssätt, våra ställningstaganden och 
våra övergripande strategier (se bilaga 1 Wåga & Wiljas Arbetsplan). Verksamhetsplanen 
Wåga & Wilja förskolor fastställer de prioriterade verksamhetsmålen (se bilaga 9 
Verksamhetsplan Wåga & Wilja förskolor läsår 2020/2021) som vi beslutat för aktuellt läsår 
och utöver detta finns de strategier, policy och rutiner som vi fastställt.  
 
Den tredje nivån är förskolenivån där varje förskola har skapat en egen verksamhetsplan där 
förskolan brutit ner verksamhetsmålen på huvudmannanivån samt lagt till förskolans egna 
prioriterade verksamhetsmål för läsåret. Här beskriver förskolorna sitt arbete mot 
diskriminering och kränkande behandling. Här finns också våra interna styrdokument hur vi 
arbetar för att säkerställa att varje arbetslag har ett systematiskt kvalitetsarbete som lever 
upp till Läroplanens intentioner. 
 
Nedan finns en förteckning på våra olika SKA dokument och dess innehåll. Samtliga 
dokument bifogas denna verksamhetsansökan. 
Bilaga 1. Wåga & Wiljas arbetsplan 

Bilaga 9. Wåga & Wilja verksamhetsplan läsår 2020/2021 

Bilaga 10. Arbetslagens rutindokument 

Bilaga 11. SKA 1 grupp kartläggning 

Bilaga 4. SKA 1 individ kartläggning  

Bilaga 12. SKA 2 arbetslagets kontinuerliga systematiska kvalitetsarbete 

Bilaga 13. SKA 3 utvärdering läsår 

Bilaga 14. SKA 4, samtal om barnets utveckling och lärande 
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Språk 
Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor 
vikt vid att stimulera barnens språkutveckling, genom att uppmuntra och ta tillvara deras 
nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Wåga & Wilja strävan är att 
erbjuda en förskoleutbildning med god språklig miljö för alla barn. Vi har därför arbetat fram 
kvalitetsindikatorer för hur förskolorna erbjuder språklig utveckling (se bilaga 15. Språk WW 
kvalitetsindikatorer). Det är ett dokument som är tänkt att användas av arbetslagen som ett 
självvärderingsverktyg och som underlag för dialog och reflektion med rektor, kvalitetschef 
eller av ledningen utsedda kollegor. Verktyget syftar till att bedöma hur väl arbetslaget 
lyckas skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande utifrån Lpfö18 samt Wåga & 
Wiljas arbetsplan (se bilaga 1) gällande stimulans av barns språkliga utveckling.  
Det finns flera studier som visar vikten av att alla barn, när de lämnar förskolan, utvecklat ett 
rikt svenskt språk.  
 
Bilaga 1 Wåga & Wiljas arbetsplan 
Bilaga 15 SPRÅK WW kvalitetsindikatorer 
 

Modersmål 

Barn som talar fler språk än svenska har rätt att möta både svenska och sitt modersmål i 
förskolan så att de utvecklas till individer med mångkulturell 
identitet. Wåga & Wilja uppmuntrar alla familjer med fler språk än svenska att aktivt 
använda sitt språk när de kommunicerar med barnet på förskolan eftersom forskning visar 
på att man som förälder ska tala det språk med sitt barn som man har närmast sig själv.  
  
För att stödja flerspråkiga barn ska pedagogerna:  

• Ha en positiv attityd till flerspråkighet hos barn och vuxna, både vårdnadshavare och 
pedagoger.  
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• Se flerspråkighet och mångfald som en tillgång och att olikheter berikar.  

• Vid inskolningssamtalet får alla familjer frågan om vilket/vilka språk som talas i 
familjen och om de har särskilda kulturella seder/traditioner som de vill/kan dela 
med sig av till förskolan.  

• Informera vårdnadshavarna om fördelarna och betydelsen av att bevara och utveckla 
barnets modersmål samt fördelarna med flerspråkighet,  

• Uppmuntra vårdnadshavarna att aktivt använda sitt språk när de kommunicerar med 
barnet på förskolan.  

• Vid behov använda tolk för att underlätta kommunikationen.  

• Flerspråkiga pedagoger uppmuntras att använda och synliggöra sina flerspråkiga och 
kulturella kompetenser. Att kommunicera sitt modersmål med barnen som talar 
samma språk och dela med sig av sin kulturs seder och traditioner.  

• I samtal med barnets vårdnadshavare planera och följa upp hur barnet får stöd i sin 
språkutveckling i alla sina språk.  

  
Modersmålsstödjande insatser i den dagliga undervisningen  

• Pedagogerna ska lära sig enstaka ord och fraser på barnets modersmål  

• Flerspråkiga pedagoger talar sitt/sina språk med barn som talar samma språk  

• Låt de språk och kulturer som finns representerade i barngruppen finnas synliga 
genom alfabet, böcker, bilder, kartor, föremål och material  

• Spela musik, dansa och sjunga sånger från olika länder och på olika språk   

• Samtala med barnen om olika länder, språk och kulturer  

• Låt barnen lyssna på sagor, ramsor och dikter på olika språk  

• Använd barnens familjer som resurser  
  
 
Åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering 

Wåga & Wiljas förskolor ska vara mötesplatser för dialog och samtal kring ämnen som 

jämställdhet, demokrati, delaktighet och förskolans roll i samhället. Wåga & Wilja ska vara 

en demokratisk organisation där alla barn, vårdnadshavare och medarbetare har 

rättigheten att uttrycka sina tankar, handlingar och åsikter och mötas med respekt för dem. 

Umgängestonen ska präglas av lyhördhet och ömsesidig respekt. Ingen ska behöva utsättas 

för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Som grund för vårt arbete har 

vi ett medvetet arbets- och förhållningssätt och en stark gemensam värdegrund som 

ständigt underhålls och utvecklas genom dialog och reflektion.   

 

Det aktiva arbetet med att motverka och förebygga diskriminering och kränkande 
behandling dokumenteras som en del av Wåga & Wiljas SKA-arbete som löper läsårsvis. En 
Plan för förskolans gemensamma arbete upprättas som en del av läsårets verksamhetsplan 
och varje avdelning/arbetslag arbetar kontinuerligt med frågeställningen och dokumenterar 
sitt arbete med barngruppen. Det ger pedagogerna möjlighet att i arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling verkligen fokusera på det som sker mellan barnen 
och på normer och värden i barngruppen.   
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Barnen ska bli delaktiga i frågeställningar utifrån avdelningens arbete mot diskriminering och 

kränkande behandling, normer och värden genom samtal och reflektion i forum 

som samlingar, boksamtal, och genom pedagogisk dokumentation. Pedagogerna kan också 

med de äldre barnen genomföra intervjuer, forumteater eller trygghetsvandringar i 

förskolans miljö för att på så sätt låta barnen sätta ord på vad de tänker och hur de upplever 

olika saker. 

 

 
Barns inflytande 
Vi förutsätter att barn är kompetenta och att de är vetgiriga. Vi hyser tilltro till barnens egen 
förmåga. Barnen får med ett utforskande arbetssätt experimentera och diskutera de frågor 
de är intresserade av. Vi vuxna är medupptäckare snarare än ledare i projektarbeten. Vi 
ställer frågor till barnen som ska utmana deras tankar, och lyssnar noga hur de tänker. Vi 
uppmuntrar samspelet mellan barnen, och hur de lär av varandra. Våra medarbetare är 
medforskande pedagoger som är lyhörda, inlyssnande och en del av deras uppdrag är att 
väcka och inspirera barnen att söka ny kunskap och uppmuntra barnen att förundra sig över 
allt de möter. 
I vårt projekterande arbetssätt är det barnets undersökande, frågor och hypoteser som är i  

fokus. Projektets ämne och frågor utgå från barns tankar, antaganden och diskussioner 

barnen har i sitt vardagsliv.  

 

 

Vårdnadshavares inflytande och samverkan med hemmet 
Det är av stor vikt att vi som finns runt barnen, såväl pedagoger som föräldrar, samarbetar 

för att skapa en trygg tillvara för barnen. Ansvaret för en god relation vilar på förskolans 

pedagoger. Föräldrars engagemang och intresse för barnens vardag på förskolan är viktigt. 

Den allra viktigaste kontakten mellan förskolan och barnen är den som sker i samband med 

lämning och hämtning av barnen. 

 
Grunden för en bra relation mellan familjerna och förskolan läggs under inskolningen. Under 

inskolningen introduceras föräldrarna till vår verksamhet och får en inblick i förskolans roll 

och våra mål. Ansvaret vilar på varje arbetslag att i öppenhet och ömsesidighet skapa en god 

kultur och atmosfär på avdelningen. Vi uppmuntrar föräldrar att vara en del av sitt barns 

sammanhang. Vi har förväntan på att vårdnadshavarna deltar aktivt i utvecklingssamtal och 

på föräldramöten för att på så vis få en god förståelse för barnet och barngruppens 

utveckling och lärande. På förskolan finns ett föräldraråd. Några tillfällen varje läsår inbjuds 

föräldrar till vernissage där barnen får visa upp sina arbeten/projekt.  

 

Genom vår kommunikationsApp får vårdnadshavare ta del av sitt barns portfolio, 

avdelningens gemensamma pedagogiska dokumentation och information som publiceras på 

avdelningens blogg. I appen finns också ett dokumentarkiv där rektor och VD publicerar olika 

informationsbrev. 

 
Samverkan 
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  Upplands-Bro den 24 maj 2021 

 

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför 

övergångar har vi arbetat fram rutiner och riktlinjer där vi beskriver samarbetet (se bilaga 16 

rutin och riktlinjer vid övergång till förskoleklass), hur och vilken information vi överlämnar 

till grundskolorna så att vi inte bryter vår tystnadsplikt.  

 

Bilaga 16 rutin och riktlinjer vid övergång till förskoleklass 

 

Förteckning över bilagor 

Bilaga 1.  Wåga & Wilja förskolors arbetsplan 

Bilaga 2. Information om Vd och styrelse. 

Bilaga 3. Rutin och riktlinjer vid tystnads- och anmälningsplikt 

Bilaga 4. SKA 1 individ kartläggning 

Bilaga 5. Barnskyddsrond 
Bilaga 6. Kris och katastrofplan 
Bilaga 7. Klagomålshantering 

Bilaga 8. Klagomålsblankett. 

Bilaga 9. Wåga & Wilja verksamhetsplan läsår 2020/2021 

Bilaga 10. Arbetslagens rutindokument 

Bilaga 11. SKA 1 grupp kartläggning  

Bilaga 12. SKA 2 arbetslagets kontinuerliga systematiska kvalitetsarbete 

Bilaga 13. SKA 3 utvärdering läsår 

Bilaga 14. SKA 4, samtal om barnets utveckling och lärande 

Bilaga 15. kvalitetsindikatorer språk 

Bilaga 16. rutin och riktlinjer vid övergång till förskoleklass 

Bilaga 17. Registreringsbevis *    

Bilaga 18. Ekonomiska kalkyl 

Bilaga 19. Förskolans regler för intagning och plats samt föruppsägning. 

Bilaga 20. Hyreskontrakt  

Bilaga 21. Skalenliga ritningar i m2 finns i filen Hyreskontrakt 

Bilaga 22. Bygglov för förskola 

Bilaga 23. Godkännande från auktoriserad brandkonsult  

Bilaga 24. Bilaga till Godkännande från auktoriserad brandkonsult. 
 

 

*Kompletterar med registerbevis så fort som Bolagsverket hunnit uppdatera våra inlämnade 

uppgifter. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

VD 

Wåga & Wilja Förskolor / Hoppetossa Norra 
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INLEDNING  

Presentation  

Wåga & Wilja förskolor AB hämtar sin inspiration från de kommunala förskolorna i den 

Italienska staden Reggio Emilia. Våra förskolor har en gemensam organisation som bygger på 

en stark tro på människans möjligheter. Vi har en djup respekt för barnet samt en 

övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att 

utforska världen.  

 

Förtydligande av begrepp  

• I arbetsplanen använder vi ofta begreppet barnet även när vi menar 

barnet/barnen/barngruppen.  

• Vi använder ”hon” istället för hon/han – då vi syftar på människan oavsett kön. 

• Pedagoger står för alla yrkeskategorier i kollegiet oavsett utbildning.  

• Begreppet miljön som den tredje pedagogen syftar till en miljö som stödjer barnens 

utforskande och undersökande av material, begrepp och fenomen, enskilt och 

tillsammans med andra.  

• 100 språk är ett begrepp som kan sammanfatta olika intryck, medium och 

uttrycksformer, att få en känsla för, en relation till och upplevelse för det som 

utforskas. Vi menar att det finns 100 sätt att bilda sig och få en relation till sina 

intryck, likväl som det finns en mängd uttrycksätt att gestalta och kommunicera sina 

tankar och upplevelser på.  

• Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling Enligt 

diskrimineringslagen och skollagen ska varje förskola upprätta en plan varje år som 

beskriver hur man arbetar främjande och förebyggande för att motverka 

diskriminering och kränkande behandling. Våra förskolor upprättar denna plan som 

en del av förskolans verksamhetsplan, VPn för läsåret. 

• SKA – systematiskt kvalitetsarbete Dokumenten som utgör SKA skall användas av alla 

pedagoger inom Wåga & Wilja. De är olika dokument för reflektion och analys av 

utbildningen och undervisningen, som utgår från avdelningarnas kartläggning, 

pedagogisk dokumentation, projekterande och observationer. Våra styrdokument, 

såväl de interna som de nationella, utgör alltid grunden för vår utbildning och 

undervisning. 

• VP – verksamhetsplan Är det dokument som upprättas inför varje nytt läsår utifrån 

förskolornas utvärdering i SKA 3. VPn innehåller de mål och utvecklingsområden som 

Wåga & Wilja samt förskolorna sätter upp för läsåret. 

 

Syfte 

Detta dokument, vår Arbetsplan, vänder sig till pedagogerna på våra förskolor men också till 

föräldrar, politiker och andra som är intresserade av att ta del av hur vi bedriver vår 

verksamhet. Arbetsplanen ska vara ett tydligt arbetsmaterial och ett stöd i 

verksamhetsutövningen det vill säga underlag för planering, genomförande och utvärdering 

av utbildning och undervisning. Det är verksamheten och pedagogernas förhållningssätt som 

utvärderas – aldrig barnet!  
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Arbetsplanen bygger på de lagar och förordningar som svensk förskoleverksamhet vilar på 

vilket är;  

• FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen  

• Skollagen  

• Läroplan för förskolan 

 

Vår arbetsplan beskriver det som ska vara lika på alla våra förskolor inom Wåga & Wilja. 

Vår vision, pedagogisk inriktning, arbets- och förhållningssätt samt den barn- och 

kunskapssyn som ska prägla våra verksamheter. Enligt skollagen § 5 ska utbildningen vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetsplanen är ett led i att beskriva hur vi 

lever upp till det. Vi är medvetna om att alla våra förskolor har olika förutsättningar men 

trots det är vår avsikt att alltid sträva mot det vi skriver i Arbetsplanen.  

 

Arbetsplanen är ett levande dokument i verksamheten och revideras kontinuerligt. 

 

 

 

VISIONER OCH VERKSAMHETSINRIKTNING  
Vårt företag heter Wåga & Wilja och det är innebörden i dessa två ord som talar om vad som 

krävs för att påverka framtiden. Vi måste våga och vilja och varje pedagogs insats är av stor 

betydelse för att vi ska nå våra mål. Genom att arbeta här och nu ”bygger vi också 

framtiden”. Vår vision med våra förskolor är att vi, med vår arbetsinsats, ska vara med om 

att förändra världen genom barnen.  

 

Wåga & Wilja förskolor AB är sedan 2011 anslutna till Atvexa AB, ett svenskt bolag som drivs 

av entreprenörer som brinner för att utveckla en väl fungerande verksamhet med hög 

kvalitet. Atvexas värdegrund bygger på olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet.  

 

Wåga & Wiljas ställningstaganden  

Wåga & Wilja ska verka för ett samhälle där alla människor har samma rättigheter. Wåga & 

Wilja ska vara en demokratisk organisation där alla barn, föräldrar och pedagoger har 

rättighet att uttrycka sina tankar, handlingar och åsikter och därmed också skyldighet att 

vara lyhörd för olikheter och mötas i respekt.  

 

Wåga & Wilja ska verka för;  

• En förskola där barnen får mötas i olikhet för att fostras in i ett demokratiskt 

förhållningssätt  

• En välkomnandets förskola genom att bjuda in till delaktighet och vara en mötesplats 

mellan barn, familjer och pedagoger 
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Wåga & Wiljas värdeord  

Vårt föränderliga samhälle ställer krav på att vi som förskola har en föränderlig pedagogik.  

Som grund för arbetet har vi våra värdeord – det vi strävar efter som förskola:  

• Subjekt – varje människa är en unik person som är i relation med sin omgivning. De 

förmågor och erfarenheter varje barn har ska få utvecklas och delas med andra under 

förskoletiden. Subjektivitet är därför nära förbundet med värdet skillnad.  

• Skillnad – olikhet berikar, att få möta andras tankar och teorier är nödvändigt för att 

vidga sina egna perspektiv. Pedagogerna ska skapa förutsättningar för möten mellan 

barnen, där olika tankar, erfarenheter och strategier får möjligheter att berika 

varandra. Barnen får möjlighet att omvärdera sitt eget sätt att tänka och handla och 

utveckla ett nyanserat sätt att se på omvärlden. När vi även tillför en skillnad av 

metod, teknik och material blir också utforskandet mer intressant och meningsfullt, 

där förändring kan uppstå i barnens undersökande.  

• Ömsesidigt beroende – delaktighet, där alla deltar utifrån sina förmågor och 

erfarenheter. Pedagogerna ska skapa förutsättningar till möten där ömsesidighet kan 

ske. Ömsesidigt beroende är därför nära förbundet med värdet lärande som 

förändring.  

• Lärande som förändring – lärande är föränderligt och situationsbundet, det är 

beroende av sammanhanget. Lärande sker i processer och i upprepande, där 

erfarenheter blir till fler möjligheter och nya perspektiv. Lärandet föds både i relation 

med andra individer och i mötet med material. Lärande sker enskilt och i grupp. 

Lärande som förändring är därför nära förbundet med värdena subjekt, skillnad och 

ömsesidigt beroende.  

 

Utbildning och undervisning 

Läroplanen för förskolan har i den senaste revideringen förtydligats vad gäller begreppen 

utbildning och undervisning. Därför har Wåga & Wilja valt att försöka beskriva vad vi avser 

och menar med de två begreppen. 

 

Utbildning 

Wåga & Wilja bedriver förskoleutbildning. Som grund och utgångspunkt för den har vi en 

barn- och kunskapssyn som vilar på socialkonstruktionistisk teori. Att människan lär och 

utvecklas utifrån de sammanhang och material hon möter. Wåga & Wilja har en gemensam 

värdegrund och gemensamma riktlinjer för hur utbildningen ska bedrivas. Dessa beskrivs i 

detta dokument som är Wåga & Wiljas arbetsplan. 

 

Undervisning 

Undervisningen av varje barngrupp ska ledas av förskollärare och utföras av hela arbetslaget. 

Undervisningen tar sin utgångspunkt i den pedagogiska dokumentationen och processas på 

ett övergripande plan fram av arbetslaget i dokumentet SKA 2. Utifrån den kunskap och de 

erfarenheter arbetslaget har av barngruppen sätter de upp målstyrda processer där barnet 

har möjlighet att utvecklas och erövra nya kunskaper. Undervisningen ska utgå från barnens 

tankar och frågor. Ge barnet möjlighet och tid att erövra färdigheter för att bli självständigt 
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samt tekniker och strategier för att lära och uttrycka sina idéer och hypoteser genom olika 

uttryckssätt/100 språk. 

 

Samarbete med omvärlden 

• Föra ut förskolan i samhället och ta in samhället i förskolan. Låta barns tankar och 

uttryck visas ute i samhället för att synliggöra dessa för medborgarna och skapa 

dialog kring modern barndom.  

• Lära av andra pedagoger genom litteratur, föreläsningar, media och studiebesök.  

• Ta vara på och använda det kulturella utbud som finns i våra förskolors närområde. 

• Dela med oss av våra kunskaper genom Wåga & Wilja Wisdom som är vårt 

utbildningsföretag. Vi erbjuder fortbildning till pedagoger på andra förskolor och 

skolor genom att ta emot studiebesök, erbjuda kurser och handledning samt hålla 

föreläsningar.  

• Ta emot lärarstudenter som gör sin VFU, verksamhetsförlagda utbildning i vår 

verksamhet. 

• Välkomna internationella kontakter 
 

 

 

ORGANISATION  
Rektor har det övergripande ansvaret för verksamheten vad gäller pedagogik, ekonomi och 

personal i en eller två förskolor. Rektor leder och fördelar arbetet inom sin enhet.  

 

Förskollärare leder arbetet inom sitt arbetslag och har ett särskilt ansvar för undervisningen. 

Utbildningen och undervisningen genomförs av hela arbetslaget.  

 

På våra förskolor har vi organiserat våra barngrupper så att barnet erbjuds en miljö och 

pedagogisk verksamhet anpassad efter den ungefärliga åldern. Vi arbetar projekterande med 

utgångspunkt i pedagogisk dokumentation där varje barns lärande följs upp kontinuerligt. 

Förskolegården är en självklar träffpunkt mellan de olika barngrupperna och vi uppmuntrar 

barn som vill träffa kamrater i andra grupper att besöka varandras avdelningar.  

 

Vi har en gemensam grundtanke om hur miljön inne och ute ska vara utformad på Wåga & 

Wiljas förskolor. Miljön skall ge barnet stimulans, utmaningar och möjligheter. Miljön skall 

vara sinnligt och vackert/estetiskt utformad så den tilltalar och utmanar alla sinnen. 

Ansvaret för lärmiljöer och material på förskolan ska vara gemensamt. Materialet ska växa 

med barnet, ge det nya utmaningar och vara föränderligt i relation till pågående 

projekterande. Miljön ska också fungera som en tredje pedagog, vara ordnad i 

aktivitetshörnor som främjar att barnen delar upp sig i mindre grupper.  

 

Struktur 

För att möjliggöra arbetet med pedagogisk dokumentation och projektarbeten är det viktigt 

att vi har en fast struktur för barngruppen. En struktur som bygger på återkommande rutiner 
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som handtvätt och på/avklädning och aktiviteter som samlingar, sånglek, naturen, rörelselek 

och drama. Genom att strukturera verksamheten får barn och pedagoger de rutiner som 

skapar trygghet och organisation för vardagen. Projektarbetet barngruppen arbetar med kan 

och får gärna genomsyra skogsutflykterna, samlingen och rörelseleken mm. Allt det som 

barngruppen upplever tillsammans skapar med tiden den kultur/anda som råder i gruppen. 

Här är det viktigt att vi pedagoger funderar på hur vi formar och möjliggör denna 

grupprocess. Hur vi gör för att skapa demokratiska samlingar, göra barnet delaktigt och hur 

möjliggör vi att det skall kunna påverka vardagens aktiviteter.  

 

En viktig förutsättning för att vi ska nå våra mål är hur vi skapar vår organisation. Vår 

organisation ska hela tiden utgå från hur vi på bästa sätt ska kunna förverkliga våra mål. 

Organisationen ska bygga på att vi ska ta tillvara allas kompetens optimalt och det innebär 

också att vi så långt det går ska tydliggöra våra roller. Vi ska precis som med barnen se våra 

olikheter som tillgångar, olikheter i form av såväl teoretiska som praktiska kunskaper och 

självklart också våra personligheters olikheter. På våra avdelningar arbetar pedagoger med 

olika ansvar i den pedagogiska verksamheten. Vår kvalitet blir den som vi tillsammans bidrar 

med.  

 

Barnets dokumentation 

Varje barn ska ha tillgång till dokumenterat material som synliggör barnets utveckling och 

lärande. Dokumentationerna ska synliggöra barnets utforskande och meningsskapande i 

relation till sina kamrater, miljö och material och hur de förhandlar, samarbetar och tänker 

tillsammans. Barnets lärande ska dokumenteras kontinuerligt i barnets portfolio. Genom den 

synliggör vi barnets tankar, strategier och barnets väg till kunskap - den lärande processen.  

 

Syfte med barnets dokumentationer är att synlig- och tydliggöra barnets läroprocesser för: 

• Barnet själv 

• Vårdnadshavarna 

• Pedagogerna 
 

Vid övergång till förskoleklass är barnets dokumentation samt barngruppens samlade 

projekterande underlag för hur pedagogerna och vårdnadshavarna kan lämna över sin 

kunskap om barnets utveckling, erfarenheter och strategier för lärande.   

 

Tillagningskök och måltiden 

På Wåga & Wiljas förskolor vill vi att maten ska ha hög kvalité och lagas från grunden i 

förskolans tillagningskök. Att kockarna i största möjliga mån väljer ekologiska och 

närproducerade råvaror och att måltiderna som serveras är anpassade efter säsong. Vi ser 

det som grunden för att barnet ska utveckla en god relation till mat, hälsa och hållbarhet.  

Maten ska serveras så att barnen själva kan se vad som serveras och ta av maten. Maten ska 

vara tilltalande upplagd och huvudrätten ska kompletteras med varierande grönsaker. 

Måltiderna ska över tid inspirera barnet till att prova nya livsmedel och maträtter. Vi strävar 

efter att måltiderna som serveras ska representera olika internationella kök såväl som 
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traditionell svensk husmanskost. Vi uppmärksammar svenska traditioner med jul- påsk- och 

midsommarlunch men vill också att andra nationaliteter som finns representerade på 

förskolan uppmärksammas genom måltiden. Vi vill att barnen ska veta vem som arbetar i 

köket för att möjliggöra dialog kring maten.  

 

Måltiderna som serveras ska vara trivsamma med ro för att kunna äta men de är också en 

stund som rymmer möjlighet för utforskande och lärande. Pedagogernas förhållningssätt till 

barnet och måltiden ska vara densamma som vid all annan undervisning. Maten som 

serveras ger möjlighet till att uppleva och samtala om dofter, smaker och konsistenser. När 

barnen tar för sig av maten eller sitter och äter är samtal om antal, hel och delar, mängd och 

vikt spännande och utmanande. Det är pedagogens ansvar att ta vara på dessa möjligheter 

till att prata om begreppen likaväl som det är viktigt att se till att varje barn får i sig 

tillräckligt mycket mat. Maten som serveras rymmer även samtal om olika länder och 

kulturer, varifrån råvarorna kommer och varför det är viktigt att tänka på vad och varför man 

äter. Vi vill att barnen ska få med sig ett medvetet tänkande och en god relation till mat. Att 

barnet ska veta vilka livsmedel det äter och hur de ser ut, varifrån det kommer innan det är 

tillagat. 

 

Traditioner och familjemedskapande 

Högtider och traditioner har alltid varit viktiga i vår svenska kultur liksom i andra länders 

kulturer. Därför är det viktigt att vi firar och uppmärksammar dem. Firande, glädje och 

festlighet är alltid det som är i fokus när vi uppmärksammar våra kulturella högtider. I vår 

svenska kultur fyller barnet en viktig uppgift i traditioner och seder. De går t ex. luciatåg, är 

påskkärringar, sjunger och dansar runt julgran och midsommarstång. Förståelse och 

förmedling av varför vi firar lägger vi inte lika stort fokus på. Vi tänker att nyfikenheten hos 

barnet kring traditionernas ursprung får växa fram med barnets stigande ålder. 

 

Vi ska ta ett särskilt ansvar för att bygga broar mellan vår svenska och andra länders kulturer. 

Barn, familjer och pedagoger med annan kulturell bakgrund ska välkomnas in till våra 

svenska traditioner likväl som vi ska vara öppna, nyfikna och uppmärksamma nationella 

traditioner och högtider. Vi ska uppmuntra familjerna att medskapa i förskolan genom att 

berätta och visa på sitt ursprung och sina högtider och traditioner.  

 

Varje förskola har sina egna högtider och traditioner. Detta för att det är roligt, festligt och 

spännande men också för att det är kreativt skapande och planerande för barn och 

pedagoger. Vi har också några traditioner som är gemensamma då vi anser att de är viktiga 

för barngruppens summerande av vad de är med om genom förskoleåren:  

• Barn visar och berättarmöten där familjerna bjuds in för att ta del av barnens 

projekterande. De ska se olika ut genom förskoletiden men knyta an till att barnen 

ska ges möjlighet att visa, berätta och reflektera över vad de gör. Mötena kan variera 

från att vara uppvisningar, sagor, filmsekvenser till att barnen själva får visa och 

skapa utifrån olika tekniker eller frågeställningar tillsammans med sina familjer. 
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• Förskolans Dag, i maj varje år, är ett tillfälle för summering, vernissage och avslut av 

det gångna läsåret. Vi bjuder in familjerna till att dela festligheten med oss på våra 

förskolegårdar. Barnens alster ställs ut i utställningar och deras installationer finns att 

åskåda på förskolegården. Barngruppens projekterande summeras och sammanställs 

av pedagogerna och dokumentationer av det finns uppsatta på avdelningarnas 

väggar.   

• Avslutning för 5-åringarna som lämnar förskolan som ett festligt och tydligt avslut 

och avtackning för deras tid på förskolan. 

 

 

 

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE  
Enligt Skollagen och Läroplan för förskolan är vi skyldiga att bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete för att säkerställa att utbildning och undervisning dokumenteras, följs upp, 

utvärderas och utvecklas. Kvalitetsarbetet genomförs på tre nivåer. 

 

Huvudmannanivå 

VD är den juridiska och faktiska huvudmannen i Wåga & Wilja Förskolor AB. Huvudmannen 

är ytterst ansvarig för verksamheten och ska se till att det finns förutsättningar att bedriva 

ett kvalitetsarbete som säkerställer kvalitet och likvärdighet. Kvalitetsarbetet bedrivs utifrån 

förskolans Läroplan, Skollagen, Arbetsmiljölagen, Miljöbalken, Barnkonventionen, Wåga & 

Wiljas Arbetsplan, Verksamhetsplan och Plan för att motverka diskriminering och kränkande 

behandling. För att bedöma vilka konsekvenser ett visst beslut eller åtgärd får för det 

enskilda barnet eller för en grupp av barn genomför huvudmannen en 

barnkonsekvensanalys innan denne fattar beslut som berör företagets verksamhet. 

Synpunkter och klagomål som framförs på utbildningen registreras och följs upp varje månad 

för respektive enhet. 

 
Utifrån de analyser som gjorts enhetsvis och sammanställts av rektor, gör VD årligen en 

sammanfattad analys och bedömning i ett kvalitetsbokslut. Kvalitetsbokslutet, som skrivs i 

slutet av läsåret, synliggör behov som finns i verksamheten och vad som behöver prioriteras 

under nästkommande läsår. Resultatet av Kvalitetsbokslutets analys ligger till grund för VD 

och chefsgrupps bedömning över kommande läsårs utvecklingsbehov.  

 
Enhetsnivå 

På förskolan är rektor ansvarig för enhetens kvalitetsarbete och för att det finns 

förutsättningar att bedriva och utveckla verksamheten utifrån de nationella målen och 

riktlinjerna. Medarbetarna ansvarar för att bedriva ett kvalitetsarbete som skapar 

förutsättningar för att varje barn utvecklas på bästa sätt. Kvalitetsarbetet bedrivs utifrån 

förskolans läroplan, Skollagen, Barnkonventionen, Wåga & Wiljas Arbetsplan, 

Verksamhetsplan, Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling samt 

Årshjul.  
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Lokalt anpassat kvalitetsarbete bedrivs systematiskt och kontinuerligt, vilket innebär att 

arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. 

Utgångspunkten är alltid densamma, att identifiera utvecklingsområden för ökad 

måluppfyllelse i förhållande till förskolans läroplan, Skollagen, Barnkonventionen, Wåga & 

Wiljas Arbetsplan, Verksamhetsplan samt Plan för att motverka diskriminering och 

kränkande behandling. Varje enhet gör en skriftlig dokumentation av kvalitetsarbetet. Den 

skriftliga dokumentationen behövs för att regelbundet kunna stämma av att kvalitetsarbetet 

leder till en utveckling mot målen. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för 

alla medarbetare vad som ska prioriteras och utvecklas, när och hur olika insatser ska 

genomföras och vem som ansvarar för vad. Allas delaktighet är grundläggande i 

kvalitetsarbetet. Ledningen, medarbetarna, barn samt vårdnadshavare behöver alla bidra 

med synpunkter och underlag som synliggör kvaliteten. Kvalitetsarbetet ska ständigt vara 

närvarande på alla nivåer: individuellt, i arbetslaget, på enheten som helhet och hos 

huvudmannen för verksamheten. Målet är ett professionellt förhållningssätt och arbetssätt 

som leder till en ständig utveckling av verksamheten. 

 
För att bedöma vilka konsekvenser ett visst beslut eller åtgärd får för det enskilda barnet 

eller för en grupp av barn genomför förskolechef en barnkonsekvensanalys innan beslut 

fattas som berör förskolans verksamhet.  

 

Avdelningsnivå 
Enligt förskolans läroplan ska kvalitén på verksamheten kontinuerligt och systematiskt 

dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Varje barns lärande och utveckling ska 

följas, dokumenteras och analyseras för att ge barnet bästa möjliga förutsättningar att 

utvecklas och lära. Det är förskolläraren och arbetslaget som ansvarar för att det 

systematiska kvalitetsarbetet på avdelningen genomförs. Som arbetsverktyg för detta 

använder de följande dokument: 

• Pedagogiska dokumentationer - För att kunna synlig- och tydliggöra varje barns 

individuella utveckling och lärande ska dokumentationerna belysa barnets och 

barngruppens lärande i processer. De är i sin tur underlag för reflektion över hur 

barnet och barngruppen utmanas till vidare undersökande och lärande. 

• Avdelningens rutiner – beskriver arbetslagets valda arbets- och förhållningssätt för 

lärande omsorg även i vardagens rutinsituationer. Dokumentet revideras 

kontinuerligt och följer barngruppen under förskoletiden. 

• Pedagogisk kartläggning, dokument SKA.1– Kartläggning av barngruppen alternativt 

individens nuläge som utgångspunkt för att välja prioriterade mål för läsåret. 

• Utveckling och utvärdering av den pedagogiska verksamheten, dokument SKA.2 – 

planering och genomförande där vad, hur och varför formuleras kring hur vi ska 

arbeta kommande månad. Mål och fokusområden sätts upp för utbildning och 

undervisning av barngruppen utifrån kartläggning, läroplan och Wåga & Wiljas 
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arbetsplan. Dessa ligger till grund för undervisningen, vad barnen ska ha möjlighet att 

utveckla förståelse för och lära sig under terminen.  

• Utvärdering av hela läsåret, dokument SKA.3 – sammanställning och utvärdering av 

läsåret som gått. Reflektera och formulera vad pedagogerna sett att barnen utvecklat 

och fått större förståelse för. Vad kan vi se att barnen lärt sig av undervisningen både 

vad gäller kunskaper, erfarenheter, slutsatser, kreativitet, tekniker o s v.  

 

 

 

Avdelningarnas prioriterade 

mål och pedagogiska 

dokumentationer utgör 

underlag för utvecklingssamtal 

och föräldramöte. Det ger 

möjlighet att tillsammans med 

vårdnadshavarna utvärdera och 

utveckla verksamheten. 

Samtalen pedagogerna och 

vårdnadshavarna har kan 

komma att påverka utbildning 

och undervisning för att 

verksamheten på bästa sätt ska 

bidra till barnets lärande och 

utveckling. 

 

 
 
 
BARNETS RÄTTIGHETER TILLIKA PEDAGOGERS ANSVAR 

Wåga & Wilja ser det som barnets rättighet att utveckla förståelse för sin omvärld för att 

vara förberedd för den framtid de ska leva och verka i. Varje barn skall ges samma 

förutsättningar oavsett kultur, etnisk- religions- eller könstillhörighet för att få utveckla sin 

fulla potential som människa. Det är barnets rättighet att omfattas av en barn- och 

kunskapssyn som står på barnets sida. Därför hämtar vi inom Wåga & Wilja inspiration från 

filosofin och förhållningssättet pedagogerna har i de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. 

En barn- och kunskapssyn där vi ser på lärande som något som ständigt är i rörelse och 

förändring och som skapas i relation mellan barnet/barnen, materialet, tingen och miljön. 

Med denna syn ses barnet som medkonstruktörer av kultur, kunskap och identitet. 
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DET RIKA BARNET, med kraft och resurser i sig självt. 

Barnet som vill växa, lära och veta. Det är ett barn som kan skapa sin egen kunskap. Det är 

ett barn med inneboende kraft, ett barn med hundra språk, det vill säga ett rikt barn. Detta 

barn behöver också en vuxen, men inte en vuxen som bara vill beskydda eller vara 

ordningsvakt, utan en vuxen som man kan konstruera världen tillsammans med. Eftersom 

barnet inte klarar av att bygga upp allting själv behöver den en vuxen som kan lyssna och se. 

En vuxen som kan utmana tankarna och som man kan överskrida gränserna med.
  

    Loris Malaguzzi, Reggio Emilia     

                

 

 

Det är barnets rättighet att få utveckla viktiga kompetenser som:  

• Samarbetsförmåga                • Flexibilitet 

• Kommunikativ förmåga  • Kreativitet  

• Reflekterande attityd • Fantasi 

• Aktivt förhållningssätt • Nyfikenhet 

• Initiativförmåga  • Koncentration 

• Ansvarstagande  • Strategier för lärande 

• Empatisk förmåga  • Föreställningsförmåga  

   

Vi tror att barnet med dessa kompetenser kommer att ha gynnsamma förutsättningar och 

vara väl förberedda att möta och leva i en föränderlig omvärld. 

 

Barnet vill skaffa sig egen kunskap tillsammans med andra barn och med vuxna. Vi tror att 

det som driver barnet till kunskap är nyfikenheten och viljan att prova på och försöka själv 

eller i samspel med andra. Får barnet utlopp för sin nyfikenhet och möjlighet att skapa efter 

sin egen förmåga, antar de allt större utmaningar. Barnet märker tidigt i livet vilka människor 

som lyssnar och tar dess tankar på allvar. Gör vi det vågar barnet ha sina egna åsikter och 

tankar, det vågar vara olik och lita på sina egna erfarenheter. Barnets nyfikenhet driver det 

att handla själv. Genom det egna undersökandet och upptäckandet skaffar det sig egna 

kunskaper och erfarenheter som ger en allt större förståelse för hur saker och ting hänger 

samman. Barnet får förståelse för att det finns olika lösningar och att människor tänker olika. 

Vi pedagoger behöver skapa förutsättningar för barnen att bli aktivt lyssnande till varandra. 

Att både bli lyssnad till och berättad för. Därför ska vi på förskolan ha en tillåtande, lustfylld 

och undersökande miljö och en atmosfär som får barnet att våga och vilja. Vi pedagoger ska 

skapa de förutsättningar barnen behöver för att kunna mötas i samarbete. Det vill säga vara 

regissörer i verksamheten genom att planera, erbjuda, utmana, medforska, ge tillbaka, 

fördjupa och följa upp.  
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Spännvidden mellan barns kunskaper i barngruppen är ofta stor. För att utmana och 

använda barnets kunskaper och egenskaper ska pedagogerna ordna aktiviteter och ta vara 

på tillfällen där barnen kan lära av varandra. Vi ska medvetet använda oss av den proximala 

utvecklingszonen, som är det utrymme som ger möjlighet att se, ta in, göra och lära nytt av 

varandra. Barnens samtal med varandra, de frågeställningar och förslag som något barn har 

ger de utmaningar som behövs för att utveckla tankeprocesserna hos andra barn.  

 

Pedagogens ansvar är att ge barnet redskap att möta och förstå den värld de lever i nu och 

den framtid de ska leva och verka i, därför ska vi ge barnet möjlighet:  

• Att utveckla sin inneboende nyfikenhet, fantasi och kreativitet och 

föreställningsförmåga genom att: 

- se barnet som individ som ska få ta tillvara alla sina förmågor 

- se barnen som resurser för varandra 

- inspirera och utmana till att fantisera, drömma och vara kreativ 

 

• Att vara i en verksamhet som ger förutsättningar för att upptäcka, undersöka och 

förundras genom att:  

- låta barnet få möjlighet att reflektera över sitt eget och andras lärande, använda 

pedagogisk dokumentation som metod 

- erbjuda en föränderlig miljö som lockar till upptäckter och utmaningar 

- utmana barnets tankar genom att låta barnet möta sig själv och andra i 

frågeställningar och dilemman 

- se barnet som medkonstruktör av sitt eget lärande 

 

• Att tillsammans med kamrater få utveckla sin självkänsla och 

kommunikationsförmåga i ett demokratiskt förhållningssätt genom att: 

- samtala, lyssna och stödja barnet i sin socialisering/samarbetsförmåga 

- skapa tillfällen för förhandling genom samtal mellan barnen 

- barnet kan välja eller välja bort i olika situationer 

- respektera barnets tankar, känslouttryck och åsikter 

- barnet får påverka så långt det är möjligt 

- barnet får ta eget ansvar  

- barnen är med och tröstar, tar hand om och hjälper varandra 

 

• Att utveckla kunskaper och färdigheter genom lek och lustfyllt lärande genom att:  

- iordningställa miljön efter barnens intressen och behov för att leken ska utvecklas 

- låta barnet få tid och många erfarenheter av att ta ansvar för sig själv genom att 

öva på att klä på sig, ta för sig av maten eller tvätta händerna  

- skapa många olika språksituationer i form av samtal, rim och ramsor, sagor, 

sånger, drama, rytm och skapande i olika former för att kunna kommunicera, 

utveckla och omsätta sina erfarenheter i användbara kunskaper 
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- ta vara på och samtala kring matematik i vardagssituationer som när vi delar 

frukt, tar för oss av köttbullar eller häller upp mjölk i glaset och så vidare. 

- stimulera barnet till att undersöka och få förståelse för naturvetenskapliga och 

tekniska fenomen 

 

Denna syn på barnet kräver pedagoger som: 

• Är nyfikna genom att: 

- vara nyfiken på barnet och dess frågor 

- vilja utvecklas och lära mera 

- förundras och ser möjligheter 

- vågar och vill förändras med samtiden 

 

• Är medvetna och arbetar utifrån: 

- Skollagen 

-  Barnkonventionen 

-  Läroplanen för förskolan 

- Wåga & Wiljas arbetsplan 

- Wåga & Wiljas värden: Subjekt, Skillnad, Ömsesidigt beroende, Lärande som 

förändring 

 

• Är medforskande genom att: 

- se ur barnets perspektiv 

- tolka och fundera på hur barnet tänker, utan att tro att tolkningen man gör är 

den enda sanningen 

- stödja barnet i dess lärande och erövrande av omvärlden genom att erbjuda nya 

utmaningar och frågeställningar 

-  ställa öppna frågor till barnen, frågor utan givna svar 

- arbeta projekterande 

 

• Har en medveten människosyn genom att: 

- regelbundet fundera kring sina värderingar  

- göra egna ställningstaganden och motivera dem 

- vara öppen för andras ställningstaganden  

- våga ändra sig likväl som att våga bjuda motstånd 

- ha mod att stå på barnets sida 

- ha insikt om att hon är med och bygger framtiden 

- visa intresse för och följa samhällsdebatten med ifrågasättande hållning 

 

• Har ett förhållningssätt som präglas av att: 

- vara lyhörd, ärligt nyfiken och engagerad 

- ge barnet värme och generositet utan att ställa villkor 
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- möta barnet med respekt, empati och omsorg 

- möta barnet i förhandling och dialog 

 

• Har självkännedom genom att: 

- våga lära av och använda sina arbetskamrater som "speglar och bollplank" 

- ha insikt om sin egen roll som pedagog och hur den påverkar barnet 

 

• Har gedigen kunskap om barn genom att: 

- läsa facklitteratur, ta del av andras teorier 

- ta emot handledning 

-  lära sig mer genom regelbunden dokumentation och reflektion 

- ta ansvar för eget behov av fortbildning 

 

 

 

PEDAGOGERS ANSVAR OCH DELAKTIGHET 

Det är pedagogernas rättighet att få arbeta på en förskola där vår grundinställning är att vi 

hela tiden strävar efter att vara en lärande organisation som stimulerar pedagoger till 

lärande och kompetensutveckling. Det är var och ens ansvar och möjlighet att ta aktiv del i 

det gemensamma, att vara med och skapa kollektiva erfarenheter, som blir en resurs för 

hela organisationen.  

 

En organisation där: 

• du som pedagog ska ges möjlighet att växa, där det är du själv som sätter gränser för 

hur långt du vill gå i din egen utveckling 

• delaktighet är en rättighet men också ett eget ansvar som förutsättning för ett aktivt 

deltagande i förändringsprocesser och utvecklingsarbete 

• medinflytande är en naturlig del i arbetet och kommunikationen/dialogen präglas av 

tydlighet, öppenhet och ömsesidig respekt 

• varje medarbetare är viktig för att vi tillsammans ska nå våra mål och det är när vi 

kan ta tillvara på varandras olikheter som vi har möjlighet att nå längst 

• vi eftersträvar tydlighet och struktur vad gäller uppdrag, roller och stöd 

 

En rättighet för pedagoger är också att få möjlighet att utvecklas i nära dialog med sina 

kollegor. För att nå öppenhet och kunskapsutbyte skall vi sträva mot ökad generositet oss 

emellan där vi lyfter fram varandra och varandras goda exempel.  

 

Därför har vi: 

• pedagogiska samtalsforum på våra förskolor 

• mötesforum mellan förskolorna 

• mentorskap pedagoger emellan 
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• introduktion och utbildning för nyanställda pedagoger  

• utvecklingstid för dokumentation- och reflektion 

• möjlighet att arbeta med och utveckla sina egna förmågor 

• handledning 

• kurser i pedagogisk dokumentation, projekterande och ateljekultur 

 

För att alla pedagoger och vikarier skall bli insatta i vår praktik och metodik bär alla ett 

enskilt och gemensamt ansvar att beskriva och tydliggöra förskolans verksamhet och kultur. 

Alla pedagoger ska ha kännedom och tillgång till viktiga dokument som t ex läroplan för 

förskolan, verksamhetsplan, arbetsplan, rutin- och policydokument med flera.  

 

 

 

FÖRÄLDRARS DELAKTIGHET TILLIKA PEDAGOGERS ANSVAR 

Grunden för en bra relation mellan familjerna och förskolan läggs under inskolningen. 

Ansvaret för relationen vilar på pedagogerna. Under inskolningen ska vi introducera 

föräldrarna till vår verksamhet och tydligt beskriva förskolans roll och våra mål. Det är en 

förutsättning för att vårdnadshavarna ska kunna vara med och utvärdera verksamheten. 

Wåga & Wilja ska verka för att familjerna ska se förskolan som en mötesplats. Hos oss ska 

familjen få möta andra familjer och oss pedagoger, för att dela erfarenheter och berika 

varandra med olika tankar och frågor. 

 

Ansvaret vilar på varje arbetslag att i öppenhet och ömsesidighet skapa en god kultur och 

atmosfär på avdelningen. Vi uppmuntrar föräldrar att vara en del av sitt barns sammanhang. 

Vi har förväntan på att vårdnadshavarna deltar aktivt i utvecklingssamtal och på 

föräldramöten för att på så vis få en god förståelse för barnet och barngruppens utveckling 

och lärande. 

 

Utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtalen ska syfta framåt, fokus ska vara på barnets lärande i relation till 

kamrater, miljö och material utifrån de förutsättningar barnet fått. Underlag och 

utgångspunkt i utvecklingssamtalet ska vara dokumenterat material utifrån barnet. Det är 

barnets lärande som ska följas upp och verksamheten som ska utvecklas och utvärderas. 

Samtalet är ett ömsesidigt utbyte mellan 2-3 parter, vårdnadshavare, pedagogen och 

eventuellt barnet. Det är den avdelningsansvariga pedagogen som i dialog med 

förskolechefen avgör vilka i arbetslaget som håller i utvecklingssamtalen. Från tre års ålder 

är barnet med under en del av samtalet. Femåringars vårdnadshavare inbjuds även till ett 

avslutningssamtal i maj/juni. De kan också ske i liten grupp där några barn och deras 

vårdnadshavare samt avdelningspedagog möts för dialog och reflektion kring den ”gångna” 

förskoletiden.  Som stöd för pedagogens planering, genomförande, utvärdering samt 

uppföljning av utvecklingssamtalen finns gemensamt arbetsverktyg, SKA 4. 
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Föräldramöte  

Föräldramöte bjuder vi in till för att synliggöra och diskutera barngruppens lärande och 

utveckling i grupp. Innehållet ska variera genom barnets år på förskolan. Vid föräldramötet 

ska pedagogerna presentera och beskriva vad barngruppen är upptagna av att undersöka 

och försöka förstå och lära just nu, vad barngruppen och pedagogerna projekterar kring. Det 

ger föräldrarna möjlighet till insyn, delaktighet och möjlighet att påverka. Föräldrarna ska 

också ges möjlighet att komma med önskemål om innehåll och diskussionsfrågor inför 

mötet. Under föräldramöten, allt efter behov, ska även diskussioner utifrån föräldrars egna 

frågor ges utrymme.  

 

Det är vårdnadshavares och familjers rättighet att få bli medskapande i förskolan genom 

delaktighet och inflytande i: 

• Välkomnande och introduktion till förskolan  

• Inskolningssamtal med syfte att lära känna barnet och familjen  

• Uppföljningssamtal en tid efter inskolningsperioden 

• Familjeträffar som t ex drop-in-fika, pick-nick o s v. 

• Sommaruppgift har till syfte att länka samman våren med hösten och hemmet med 

förskolan. Uppgiften som barnen får med sig ska utgå från något barngruppen 

undersökt och visat intresse för och som barnen och familjerna under sommaren kan 

samla med sig saker eller ta med sig digitalt material utifrån. Det material som 

barnen tillsammans har med sig tillbaka på förskolan blir utgångspunkt och 

lärmaterial att fortsätta undersökandet med. På så vis kan sommaruppgiften bli 

starten på gruppens projekterande. 

• Arbetskvällar familjer, barn och pedagoger hjälps åt att underhålla och utveckla 

förskolans miljöer 

• Föräldraråd består av representanter från förskolans barngrupper. Föräldrarådet är 

ett diskussions- och informationsforum för att lyfta viktiga, gemensamma och 

aktuella frågor för verksamheten.  

 

Det är vårdnadshavares och familjers möjlighet att ta del av barnets dagar på förskolan. Hur 

barnet undersöker, lär och utvecklar kunskaper enskilt och tillsammans med andra. Vad 

barngruppen som barnet är en del av är intresserade av och arbetar med och projekterar 

kring just nu. Det ska de ha möjlighet att göra genom: 

• Pedagogiska dokumentationer på avdelningarnas väggar och i portfolio  

• Daglig dialog vid lämning och hämtning  

• Blogg syfte är att ge familjerna flera och rika bilder av förskolans verksamhet och 

barngruppens intressen, undersökande och lärande genom projekterande. 

Blogginläggen ska variera över tid och har möjlighet att rymma inblickar i förskolans 

arbete med jämställdhet, diskriminering, kränkande behandling och interkulturalitet. 

• Sociala medier ger möjlighet att synliggöra barns undersökande och upptäckter 

genom att göra barnens röster hörda i samhället i en vidare bemärkelse. Visa på att 
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även unga människor arbetar med stora och viktiga frågeställningar. Det ger oss 

också som förskola möjlighet att marknadsföra vår verksamhet för att rekrytera nya 

familjer och medarbetare. 

• Barn visar och berättarmöten tillfällen då barnen ges möjlighet att visa och berätta 

för sina familjer vad de projekterar kring. 

• Förskolans Dag tillfälle för fest samt utställning och presentation av terminens 

projekterande 

• Utvärdering av den pedagogiska verksamheten och arbetet för att motverka 

diskriminering och kränkande behandling som frågeställningar vid föräldramöten. 

 

Wåga & Wiljas förskolor ska alltid vara ”öppna” för föräldrar som vill engagera sig eller aktivt 

delta i vår verksamhet. 

 

 

 

MILJÖN SOM DEN TREDJE PEDAGOGEN 

Avdelningarnas miljöer ska möta det kompetenta barnet. Vi ska erbjuda en miljö där barnen 

kan vara självständiga, där de får utforska, upptäcka och uppleva koncentration. Miljön ska 

vara inspirerande, engagerande, utmanande, rolig och lärorik. För att uppnå detta krävs en 

ständigt pågående reflektion och dialog kring miljön, att den är föränderlig i takt med 

barnens utveckling och lärande. Vi ska erbjuda barnen en miljö och material/läromedel 

utifrån barngruppens ålder och intressen för att ge dem förutsättningar för lärande. Det är 

pedagogens ansvar att kontinuerligt fundera kring vilka tillägg vi kan göra för att tillgodose 

och utmana barnen i deras utveckling. Miljön såväl inne som ute ska vara estetisk och sinnlig 

för att locka fram nyfikenheten, lusten och kreativiteten hos barnet.  Det ska finnas tillgång 

till möten med musik, färg, form, konst, IKT (informations- och kommunikationsteknik) samt 

litteratur för att ge barnen tillgång till hundra och åter hundra språk. Barnen på Wåga & 

Wiljas förskolor ska ha möjlighet att få ta intryck av sin omvärld och genom olika 

språk/material ha möjlighet att göra sina egna uttryck, erfarenheter och utveckla 

färdigheter. 

 

Utgångspunkten för miljöns utformning ska alltid vara den egna barngruppen. Vi ska 

observera hur barngruppen använder sig av miljön för att också kunna se till att den är 

anpassad efter varje enskilt barn. Vi ska titta på var de befinner sig, just nu, i sitt lärande och 

hur vi kan ändra i miljön för att främja och utmana det. Vi har tagit ställning för att vissa 

hörnor/platser och material/läromedel ska finnas på avdelningarna och i förskolornas 

utemiljöer. 

• aktivitetsplatser för måleri, rita- klippa- klistra, lera och konstruktion.   

• tillgång till att undersöka och leka med vatten och sand.  

• möjlighet att använda och utmana sin kropp i fysiska aktiviteter. 
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• material och aktiviteter för att leka och utforska med språket, tänka matematiskt 

samt få uppleva naturvetenskapliga fenomen och tekniska lösningar.  

• platser och aktiviteter där man kan lyssna till eller skapa musik, dansa och förvandla 

sig till någon annan.  

• utveckla vårt och barnens användande och tillgång till modern digital teknik för att 

arbeta med pedagogisk dokumentation och projekterande arbetssätt. 

 

Vi ska skapa en miljö med demokratisk atmosfär där barnet känner samhörighet och glädje 

av samarbete. Barnen ska ges möjlighet till platser där de kan vara i aktivitet enskilt eller i 

sampel med andra. En miljö inne så väl som ute där det är tydligt vad man kan göra i olika 

hörnor och platser. En miljö som uppmuntrar och stimulerar barnen att välja vad de vill göra 

samt spontant dela sig i mindre grupper.  

 

Det är viktigt att vi skapar en miljö med möjligheter och variation. Som komplement till 

traditionella material/läromedel ska vi tillföra olika typer av gränsöverskridande material 

som ger barnen själva möjlighet att fantisera, dekorera, smycka och besjäla. Med en tydlig 

miljö får barnen frihet att själva bestämma och påverka vad de vill göra. Varje dag ska 

pedagogerna tillsammans med barnen se till att miljön är iordningsställd och ser lockande ut 

till nästa dag, så att avdelningen är inbjudande och välkomnande. Att observera vad barnen 

är upptagna och intresserade av ger pedagogen möjlighet att överraska dem med något nytt 

och spännande genom att göra uppdukningar som kan inspirera barnen när de kommer till 

förskolan på morgonen eller vaknar upp från vilan. 

 

Vi strävar efter att varje barn, genom förskoletiden, ska få ett växande intresse och ansvar 

för hållbar utveckling. Genom att ta hand om miljön och material inne, såväl som ute och 

genom att återanvända och källsortera det material som finns på avdelningen ger vi barnet 

möjlighet till att utveckla engagemang för miljö och hållbarhetsfrågor. 

 

Miljön på förskolan är en lekplats, mötesplats och arbetsplats för barn, föräldrar och 

pedagoger. Pedagogerna ska visa barnet och sig själva respekt och hänsyn genom att 

erbjuda en väl fungerande miljö och förbereda material inför barnens undervisning. 

Pedagogernas förhållningssätt är viktigt för att barnen ska ha möjlighet att vara självständiga 

och kompetenta i miljön så att miljön har möjlighet att bli ”den tredje pedagogen”.  

 

För att uppnå detta krävs att pedagogen är: 

• Introduktör, hjälper/visar barnet i miljön och vilket material/läromedel som finns att 

tillgå. 

• Observatör, iakttar hur varje barn samspelar med miljö, material och andra barn. Låter 

observationerna få bli utgångspunkt i hur pedagogen utmanar barnen.   

• Inspiratör, locka barnet att vidga sina vyer. Stötta barnets nyfikenhet och lust så att det 

kan utmanas och utvecklas i sin kreativitet. 
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• Utmanare, sätta igång och erbjuda barnen meningsfulla och utmanande aktiviteter. 

• Beskyddare/trygghetsskapare, se till att barnet inte blir stört i sin lek/aktivitet och att 

det får tillgång till ytor och material/läromedel. 

• Samordnare/regissör, hjälper barnen att ordna sig i lagom stora grupper och använda 

hela avdelningen och förskolegården genom att sprida ut sig. 

• Materialanskaffare, ta ansvar för att det finns ett rikt material tillgängligt som är 

spännande och utmanande. Utveckla, anpassa och göra tillägg för att inspirera barnen. 

• Förebild, iordningställandet av miljön bör ingå som en del i vardagen, barnet ska kunna 

sortera tillbaka materialet.  

• Informatör, kunna förmedla till föräldrarna att miljön har stor betydelse för barnet. 

Miljön, materialet och barngruppen är mycket viktig när det gäller barnets utveckling 

och lärande. 

 

 

 

PEDAGOGISK DOKUMENTATION 

I vårt arbete med barnen ska pedagogisk dokumentation som arbets- och förhållningssätt 

vara utgångspunkt. Genom den synliggör vi barnets tankar, funderingar och barnets väg till 

kunskap, den lärande processen. Arbetsmetoden kräver att pedagogen reflekterar över sig 

själv och sitt eget förhållningssätt till barnet. Det är ett förhållningssätt där de vuxnas frågor 

och lyssnande bygger på en genuin nyfikenhet på hur barnet tänker. Pedagogen lyssnar 

uppmärksamt, sammanfattar och bekräftar de tankar och frågor barnet har. Pedagogerna 
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ska skapa förutsättningar för att barnet ska kunna genomföra sina idéer och göra nya 

upptäckter samt delge och ta del av kamraternas. Vi ska ge barnet nya erfarenheter och nya 

intryck för att det ska utvecklas. Barnet ska ges tid och utrymme för sitt utforskande. De ska 

få upprepade och variationsrika tillfällen att undersöka olika uttrycksformer, begrepp, 

fenomen och material så att deras erfarenheter kan utvecklas till användbara kunskaper. Vi 

ska ge barnet möjligheter till många uttryckssätt där barnet får använda alla sina sinnen, ”ett 

barn har hundra språk”. 

 

Pedagogisk dokumentation är ett arbets- och förhållningssätt där pedagogerna är 

medforskande genom att observera, dokumentera, reflektera och låter det inspirera och 

utvecklas till nya frågor och utmaningar för barnen. Arbetet pågår i samspel med 

barngruppen där barnen är med och reflekterar kring sina läroprocesser och på så sätt ges 

förutsättningar för att utvecklas, göra erfarenheter och dra slutsatser – att lära. Lärandet hos 

barnet pågår hela tiden och det handlar om att lyfta fram, uppmärksamma och 

märkvärdiggöra det lilla eller det enkla i allt det som barnet tar sig för och erövrar. Att låta 

barnen få tid och förutsättningar att erövra fler kunskaper både i förståelse av omvärlden 

men även i färdigheter som att klä på sig eller tvätta händerna.  

 

Barnet ska ha en självklar del i att dokumentera sina aktiviteter, tankar och frågor genom 

”hundra språk” det vill säga olika uttryckssätt. Genom att rita, måla, uttrycka sig i lera eller 

konstruktion men också undersöka, pröva sina tankar genom modern digital teknik, IKT 

(informations- och kommunikationsverktyg). Pedagogen ska reflektera tillsammans med 

barnen, titta på bilder, filmer, alster och dokumentationer för att återknyta till tidigare 

erfarenheter och händelser. Dokumenterat material och samtal ska vara en bärande del av 

vardagen genom samlingar, mindre grupper och aktiviteter. På så sätt får barnet syn på och 

blir delaktig i sitt eget lärande och kan utgå från det i sitt fortsatta utforskande. 

Observationer och dokumentationer blir pedagogiska först när barn och pedagog 

tillsammans med andra tolkat, reflekterat kring och försökt förstå vad barnet gjort eller 

tänkt.  

 

Syfte med den pedagogiska dokumentationen: 

• Synliggöra barnens läroprocesser i aktiviteter, material/läromedel och i relation till 

kamrater 

• Synliggöra reflektioner och val pedagogen gör 

• Synliggöra och tydliggöra barnets läroprocess för barnet själv, andra barn, barnets 

föräldrar och pedagoger  

• Synliggöra hur barnet kommunicerar och samspelar med material/läromedel och 

andra barn 

• Stärka barnet samt ge det självtillit och självbild 

• Underlag för planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet 
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Förutsättningar för den pedagogiska dokumentationen: 

• En väl fungerande organisation både på avdelnings- och förskolenivå 

• Ta vara på och använda tiden väl 

• Reflektera och förundras tillsammans med barn, föräldrar och andra pedagoger 

 

Pedagogisk dokumentation, Tyra och GDPR 

Pedagogisk dokumentation syftar alltid till att skapa förutsättningar för barns lärande och 

utveckling genom kommunikation på olika sätt. Genom de bilder, filmer och dokumenterat 

material vi sätter upp på avdelningens väggar, använder tillsammans med barnen i samlingar 

och arbetsgrupper eller lägger upp i kommunikationsappen Tyra synlig- och tydliggör vi 

barns lärande. Det är dock aldrig produkten, det vill säga själva bilden eller dokumentationen 

som är huvudsyftet utan det är alltid processen som är viktig. Vad barnen upptäcker, ställer 

sig för frågor eller dilemman de stöter på. Och hur de provar, utmanas eller tänker vidare. 

Det är där lärandet uppstår, erfarenheter görs och slutsatser kan dras. 

 

Dokumenterat material på avdelningarnas väggar 

Avdelningens väggar och miljö är en viktig plats för att följa barngruppens lärande och 

utveckling i processer. Här har arbetslaget möjlighet att låta rummet få vara med och berätta 

samt inspirera barnen till fler frågor och vidare utmaningar. Att sätta upp bilder och barnens 

alster skapar känsla och intresse hos barnen för den valda fråga eller ämne som gruppen 

projekterar kring. Att lyfta fram och synliggöra barnens tankar och frågor gör att både barn 

och pedagoger fortsätter att processa och fördjupa sig. Avdelningens väggar kan på så sätt 

bli gruppens anslagstavlor och mindmaps. 

 

GDPR 

Vårdnadshavare behöver ge sitt samtycke till att deras barn får förekomma med ansiktet på 

bild i förskolans lokaler. När det skriftliga samtyckets getts kan vi arbeta med pedagogisk 

dokumentation så som vi gör. Det skriftliga samtycket ges i samband med att barnet börjar 

på förskolan. 

 

Att tänka på 

• Låt väggarna på avdelningen berätta om vad ni och barngruppen är upptagna av. Sätt 

upp barnens alster, deras tankar/frågor och dokumenterat material på väggarna så 

att ni alla har möjlighet att se och tänka om det ofta. 

• Barnen får förekomma, med foto, film, förnamn och vad de sagt och gjort för att 

synliggöra hur barngruppen tillsammans bidragit till lärandeprocessen. 

• Pedagogens reflektioner och tolkningar kring individuella barns lärande och 

utveckling får inte förekomma på väggdokumentationen. 

• Det dokumenterade materialet blir pedagogisk dokumentation först när vi pedagoger 

och barnen använder det. Återvänder till och reflekterar tillsammans utifrån bilder, 

minnen och tankar och låter det få påverka det vi gör och tänker framåt. 

• Det dokumenterade materialet ni har på väggarna släng aldrig det! När ni tar ner det, 

samla det i pärmar som kan följa barngruppen genom förskoletiden. Det blir 
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projektpärmar som barnen själva kan bläddra i för att återvända till det som de gjort, 

tänkt och varit en del av tidigare. 

 

Portfolio i Tyra 

Varje barn har en portfolio som är personlig. I den samlas dokumenterat material som det 

enskilda barnet ingår i.  Materialet ska synliggöra barnets lärande och utveckling tillsammans 

med andra kamrater och olika material/frågeställningar/utmaningar. Det material som 

samlas i portfolion ska vara underlag för utvecklingssamtal med barnets vårdnadshavare.   

 

GDPR 

Wåga & Wilja har valt appen Tyra för att den är GDPR-säker. När vårdnadshavarna godkänt 

barnets medverkan får dokumenterat material; bilder, text och film av barnet förekomma. 

De dokumentationer som läggs i barnens portfolio taggas med barnens namn i och med att 

det läggs där. Det gör att skulle någon vårdnadshavare dra tillbaka sitt barns medverkande 

kan dokumentationernas spåras i efterhand. När dokumentation spåras och därefter raderas 

försvinner den från alla taggade barns portfolio.  

 

Att tänka på 

• Säkerställ att ni taggar dokumentationerna med barnens namn. 

• I era reflektioner kring barns lärande synliggör och lyft alltid det positiva i barnens 

interagerande. Hur de hjälper, visar och inspirerar varandra. 

• Andra barn får förekomma, med foto, film, förnamn och vad de sagt och gjort, i 

portfolion för att synliggöra hur de i mötet bidragit till lärandeprocessen. 

• Pedagogens reflektioner och tolkningar kring andra barns lärande och utveckling får 

inte förekomma i portfolio. 

 

Vårdnadshavare som väljer att inte ansluta sig till Tyra. 

• De aktuella får enbart förekomma i Tyra när det gäller närvaro och kontaktuppgifter 

samt viktig information om allergier. 

• Barnet får inte förekomma i blogg eller ha en portfolio i Tyra. 

• Barnets lärarande och utveckling dokumenteras i pappersformat och utskrifterna 

sätts in i en pärm som skall förvaras inlåst          

 

Bloggen i Tyra 

Genom bloggen i appen Tyra har avdelningen möjlighet att lägga upp och synliggöra 

barngruppens gemensamma lärande i processer och projekterande. Här kan 

vårdnadshavarna följa barngruppen genom veckans olika aktiviteter och händelser allt 

beroende på vad arbetslaget väljer att lägga ut. Vi bör dock alltid ha en medveten tanke om 

vad vi lägger upp och hur många blogginlägg vi gör per vecka.  

 

GDPR 

Har vårdnadshavarna godkänt barnets medverkan i Tyra får det förekomma genom bild, film 

och text i bloggen. 
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Att tänka på 

• Det är vad barnen tittar på, säger och gör som är viktigt att synliggöra mer än att 

kunna identifiera vilka barn som syns på bilden. 

• Lyft gärna fram barnens röster, vad de sätter ord på och vilka frågor de har. Det är 

dock aldrig viktigt vem det är som säger vad. Utelämna därför barnens namn i 

bloggen. 

• Barnens ansikten får förekomma på bild när vårdnadshavarna godkänt barnets 

medverkan i Tyra. Vi ska dock alltid ha ett syfte och medvetenhet med varför vi väljer 

de bilder vi lägger ut. 

• Ha alltid ett syfte med vad ni i arbetslaget väljer att lägga ut. Synliggöra 

projekterandet, lärande och utveckling, visa hur ni arbetar med samlingar, i matsalen 

o s v. Berätta om särskilda händelser, utflykter eller traditioner. 

• Vid gruppaktiviteter/bilder som vid t. ex Midsommar och Lucia taggar vi inte synliga 

barn på bilderna utan låter endast dessa bilder vara synliga i bloggen. Då riskerar vi 

inte att vi missar något barn eller att VH skriver ut dessa bilder. Självklart ska vi alltid 

vara noga med att barn som inte får synas inte går att identifiera på dessa bilder! 

 

 

 

PROJEKTERANDE ARBETSSÄTT 

Projekterande arbetssätt ska vara grunden för den pedagogiska dokumentationen och syftar 

till att integrera och skapa växelverkan mellan verksamhetens alla delar och de ”100 

språken”. Det är barnets undersökande, frågor och hypoteser som ska vara i fokus. 

Projektets ämne och frågor ska utgå från de tankar, antaganden och diskussioner barnen har 

i sitt vardagsliv. Inför projektets uppstartande är det viktigt att vi pedagoger skapar en 

relation till ämnet genom att samla kunskap och material så som dikter, teorier, sagor, 

bilder, musik och verktyg som kan utmana, inspirera och underlätta barnens utforskande.  

Detta för att vi ska få uppslag som gör det möjligt att ställa frågor och utmana barnet. Viktiga 

är också de observationer, upptäckter och antaganden vi och barnen gör utanför 

huvudprojektet. Dessa ska vi samla på, för de kan komma att vitalisera det nuvarande 

projektet eller ligga till grund för kommande projekt. Genom att ha ett vidgat seende på 

barnens olika strategier, egenskaper och förmågor får vi syn på spännvidden i barnens 

kunskaper och erfarenheter i och utanför projektet. Kunskapen detta ger oss om varje barn 

ska ligga till grund för hur vi delar in barnen i dynamiska projektgrupper. Inom det 

projektområde vi väljer, ska vi utifrån barnens intressen och frågeställningar välja spår för att 

fokusera och avgränsa. Vi ska fördjupa genom att smalna av, stanna upp och borra djupare 

utifrån barnens tankar och frågor. Ge barnen förutsättningar och möjlighet att tänka vidare 

utifrån det de redan kan och har erfarenhet av.  
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Ett projekterande i barngruppen byggs som en kultur genom barngruppens tid på förskolan. 

För de yngsta barnen handlar projekterandet om att möta sig själv och andra. Det är fokus 

på barnens möten med varandra, miljön och de olika materialen/läromedlen. Med stigande 

ålder så utvecklas och fördjupas barnens intressen och frågor, de intryck barnen får ges 

möjlighet att komma till uttryck och förstås genom hundraspråklighet. Det projekterande 

arbetssättet ska ge barnen förutsättningar att utveckla lärandestrategier. Barnet ska få 

erfara glädjen och styrkan det ger att lära nytt och mera såväl faktakunskaper som 

färdigheter och tekniker. Lärande sker i samspel med andra och i samspel med 

material/läromedel. Därför ska projekterande arbetssätt också ge varje barn erfarenhet av 

att gruppens lärande och kunskap utvecklar och inspirerar mig som individ. För att barnet 

ska kunna utveckla hållfasta kunskaper ska barnet ges möjlighet att prova och göra samma 

sak många gånger. Det är i upprepning och variation som utveckling och lärande sker.  

 

Många projekt startar eller vitaliseras genom en sommaruppgift som barnen får. Den utgår 

från något barnen visat intresse för och undersökt läsåret innan och som kan bli en 

intressant start på kommande termin. Sommaruppgiften syftar till att länka samman 

vårterminen med höstterminen och hemmet med förskolan. När barnet kommer tillbaka till 
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förskolan är det material barnet har med sig utgångspunkt för det att berätta och visa vilka 

minnen och erfarenheter det har med sig. Pedagogerna ska ge barnen förutsättningar att 

kommunicera sina upplevelser, intryck och frågor på flera olika sätt och genom det kan 

barnens utforskande och intressen växa fram i ett projekterande.  

 

Projekterande arbetssätt rymmer även förskolans arbete mot diskriminering, kränkande 

behandling, normkritik och interkulturellt perspektiv. Det är pedagogernas ansvar att lyfta 

fram olikheter som det som berikar och ger andra perspektiv. Att varje barn har rätt att 

respekteras och sätta ord på sina tankar och frågor. Låta barnen få erfara att andra sätt att 

tänka och utöva kultur eller traditioner kan berika och utveckla deras egna.  

 

Inom varje projekt är pedagogernas summering och utvärdering viktig som förutsättning för 

barnens utveckling och lärande. Det är viktigt att pedagogerna formulerar 

ställningstaganden, utifrån målen i läroplanen, för vad de vill att barnen ska ha möjlighet att 

erövra och lära genom projektet. Det är viktigt att sedan utvärdera för att få fatt i vad 

barnen har fått större förståelse och kunskap kring. 

 

Syfte med projekterande arbetssätt: 

• Väcka nyfikenhet, skapa lust och glädje för utveckling och lärande hos barnet 

• Pedagogerna lär mer om hur barnet tänker och lär enskilt och i grupp 

• Barnet får en relation till och utvecklar kunskaper kring ämnet, materialen och 

tekniker 

• Ge barnet tillgång till sina egna och kamraternas frågor och hypoteser 

• Ge barnet möjlighet att undersöka sina tankar och frågor genom 

gestaltande/visualiserande och fantiserande i olika uttryckssätt/språk   

• Utmana barnen till utveckling, att göra erfarenheter och dra slutsatser  

• Öva sig i förhandling, mötas i olikhet för att se skillnader som en tillgång 

• Synliggöra barnets och barnens olikheter och kompetenser 

• Låta barnen få erfara demokratiska värderingar i praktiken 

• Stimulera barnet till att utveckla språket, tänka matematiskt och undersöka 

naturvetenskap och teknik 

• Stimulera barnet till att erövra olika strategier och verktyg för lärande så väl 

traditionella material som digital teknik. 

• Göra familjerna medskapande i barnets lärande 
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PEDAGOGISKA ÅRET  

Pedagogiska året är till för att skapa struktur och organisation i arbetet med barnen. Att 

kartlägga, planera, genomföra, dokumentera, reflektera, sammanställa och utvärdera. Det 

pedagogiska året har ingen början och inget slut. Det blir som en positiv utvecklingsspiral 

framåt.  

 

 

 

DIGITALT LÄRANDE 
Inom Wåga & Wilja förskolor ger vi barn förutsättningar för att utveckla digital kompetens 
genom att använda digitala verktyg som en del av vår 100språklighet. Genom digitala 
verktyg ska barnen få intryck och kunskaper men också kunna göra uttryck, bli 
producenter. Vår ambition är inte att öka barnens skärmtid utan vi har ett medvetet syfte 
som berikar den undervisning vi bedriver. Undervisningen av digitala verktyg handlar både 
om barnens lärande av själva verktyget eller programmet och genom det. När 
barnen tex fotar eller förstorar insekten de hittat finns möjligheten att lära både om det 
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digitala verktyget och om insekten. Pedagogens förhållnings- och arbetssätt vid barnens 
användande av digitala verktyg ska vara medforskande och undersökande med fokus på 
digitala verktyg och program som flera barn kan använda samtidigt. Nivån och 
utgångspunkten för användandet av digitala verktyg ska anpassas utifrån barnens intressen 
och kunskapsnivå.  
  
På Wåga & Wiljas förskolor ska varje barn under sina fem år på förskolan få möjlighet att 
utveckla digital kompetens inom:  
  

• Utforska med digitala verktyg Med hjälp av digitala mikroskop som ”usb-ägg” eller 
”wifi-puck” undersöker och tittar barnen närmare på olika föremål.   

• Uppleva med digitala verktyg Genom att projicera olika miljöer och bilder på 
väggar/skärmar/i kuber med hjälp av projektorer skapar vi olika scener där barnen 
kan få uppleva olika miljöer och atmosfärer. Vi lyssnar till sagor, ljud och 
musik. Vi kan även låta barnen lyssna till kända sagor och sånger på olika språk, med 
fördel de språk som förekommer som modersmål i barngruppen.   

• Berätta med digitala verktyg Med hjälp av Qrkoder kan barnen visa och berätta 
genom att spela in ljud, sagor, sång och musik samt rörelse. Vi producerar filmer med 
hjälp av digitala verktyg så som mobiltelefoner/lärplattor. Genom olika program 
kan barnen sedan redigera och korrigera det som filmats. Barnen ska vara en självklar 
del i de blogginlägg och portfolio som dokumenteras och kommuniceras 
genom kommunikationsappen Tyra.  

• Ställa sig frågor om digitala verktyg I barnens arbete med och genom digitala verktyg 
ska de ha möjlighet att ställa sig frågor och få utforska dem tillsammans. Vi ska föra 
enklare samtal med barnen om ”hur det går till” tex i lärplattan när bilden eller 
filmen förändras. Och vi ska visa på vad enkel programmering kan vara genom att t 
ex styra varandra med tecken genom enkla banor, lägga mönster i 
upprepning eller att programmera genom digitala verktyg.  

• Vara källkritisk vid digitala verktyg Med hjälp av filmatisering 
med tex. Green Screen förflyttar vi oss i fantasin till olika platser som tex olika länder, 
rymden, havet där barnen kan få utforska de olika miljöerna och den digitala 
världen. Vi jobbar med kritiskt tänkande och källkritik för att visa barnen att de inte 
kan tro på allt de ser på bilder, filmer och internet. Genom att låta barn och 
pedagoger experimentera och manipulera med sina egna bilder/filmer kan vi väcka 
frågor för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik.   

• Bli medveten om sina rättigheter Att bli en medveten användare av internet, sociala 
medier och digitala verktyg handlar också om att förstå vidden av och ansvaret med 
det. Genom att sätta ord på och föra enkla samtal med barnen vill vi att de ska börja 
förstå ansvaret och veta om vilka rättigheter och skyldigheter som kommer med att 
producera och publicera bild och film.  

• Undvika digital stress Att ett allt för frekvent sittande framför digitala skärmar har 
negativ inverkan på människans mående vet forskningen idag. Genom att tidigt låta 
barnen få ett medvetet förhållningssätt till sitt användande av digitala verktyg tror vi 
hjälper dem att undvika digital stress på sikt.  
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STÄRKA BARNET I SITT MODERSMÅL 
Wåga & Wilja förskolors strävan är att erbjuda en förskoleutbildning med god språklig och 
kulturell miljö för alla barn. Barn som talar fler språk än svenska har rätt att möta både 
svenska och sitt modersmål i förskolan så att de utvecklas till individer med mångkulturell 
identitet. Wåga & Wilja uppmuntrar alla familjer med fler språk än svenska att aktivt 
använda sitt språk när de kommunicerar med barnet på förskolan eftersom forskning visar 
på att man som förälder ska tala det språk med sitt barn som man har närmast sig själv.  
  
För att stödja flerspråkiga barn ska pedagogerna:  

• Ha en positiv attityd till flerspråkighet hos barn och vuxna, både vårdnadshavare och 
pedagoger.  

• Se flerspråkighet och mångfald som en tillgång och att olikheter berikar.  

• Vid inskolningssamtalet får alla familjer frågan om vilket/vilka språk som talas i 
familjen och om de har särskilda kulturella seder/traditioner som de vill/kan dela 
med sig av till förskolan.  

• Informera vårdnadshavarna om fördelarna och betydelsen av att bevara och utveckla 
barnets modersmål samt fördelarna med flerspråkighet,  

• Uppmuntra vårdnadshavarna att aktivt använda sitt språk när de kommunicerar med 
barnet på förskolan.  

• Vid behov använda tolk för att underlätta kommunikationen.  

• Flerspråkiga pedagoger uppmuntras att använda och synliggöra sina flerspråkiga och 
kulturella kompetenser. Att kommunicera sitt modersmål med barnen som talar 
samma språk och dela med sig av sin kulturs seder och traditioner.  

• I samtal med barnets vårdnadshavare planera och följa upp hur barnet får stöd i sin 
språkutveckling i alla sina språk.  

  
Modersmålsstödjande insatser i den dagliga undervisningen  

• Pedagogerna ska lära sig enstaka ord och fraser på barnets modersmål  

• Flerspråkiga pedagoger talar sitt/sina språk med barn som talar samma språk  

• Låt de språk och kulturer som finns representerade i barngruppen finnas synliga 
genom alfabet, böcker, bilder, kartor, föremål och material  

• Spela musik, dansa och sjunga sånger från olika länder och på olika språk   

• Samtala med barnen om olika länder, språk och kulturer  

• Låt barnen lyssna på sagor, ramsor och dikter på olika språk  

• Använd barnens familjer som resurser  
  
 
Vad kan Wåga & Wilja förskolor göra för att utvecklas  

• Fortsätta att hålla oss uppdaterade på ny forskning och litteratur kring 
flerspråkighetsutveckling och svenska som andraspråk.  

• Fördjupa oss i Skolverkets stödmaterial på www.skolverket.se  

• Samarbeta med biblioteket.  

• Fortsätta att utveckla vårt förhållnings- och arbetssätt för att främja att barn, 
vårdnadshavare och pedagoger ser kulturell mångfald som en tillgång och att 
olikheter berikar.  
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ARBETE FÖR ATT MOTVERKA DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 
BEHANDLING 
Wåga & Wiljas förskolor ska vara mötesplatser för dialog och samtal kring ämnen som 
jämställdhet, demokrati, delaktighet och förskolans roll i samhället. Wåga & Wilja ska vara 
en demokratisk organisation där alla barn, vårdnadshavare och medarbetare har 
rättigheten att uttrycka sina tankar, handlingar och åsikter och mötas med respekt för dem. 
Umgängestonen ska präglas av lyhördhet och ömsesidig respekt. Ingen ska behöva utsättas 
för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Som grund för vårt arbete har 
vi ett medvetet arbets- och förhållningssätt och en stark gemensam värdegrund som 
ständigt underhålls och utvecklas genom dialog och reflektion.   

  
I arbetet mot diskriminering och kränkande behandling styr skollagen och 
diskrimineringslagen över den utbildning Wåga & Wiljas förskolor bedriver;  
  
Skollagen kapitel 6  
6 § Huvudmannen ansvarar för att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling av barn och elever.  
  
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de 
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 
elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att 
påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.  
  
10 § Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling  
  
Diskrimineringslagen kapitel 3  
1 §  Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet 
motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
  
2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete 
genom att  

1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns 
andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,  

2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,  
3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och  
4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1–3.  

  
3 § Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. Åtgärder ska tidsplaneras och 
genomföras så snart som möjligt  
   
Wåga & Wiljas SKA-arbete mot diskriminering och kränkande behandling  
Det aktiva arbetet med att motverka och förebygga diskriminering och kränkande 
behandling dokumenteras som en del av Wåga & Wiljas SKA-arbete som löper läsårsvis. En 
Plan för förskolans gemensamma arbete upprättas som en del av läsårets verksamhetsplan 



41 Ansökan om godkännande av fristående förskola, Wåga & Wilja förskolor AB  - UN 21/0179-14 Ansökan om godkännande av fristående förskola, Wåga & Wilja förskolor AB  : Bilaga 1. Arbetsplan för Wåga och Wilja förskolor.pdf

31 

 

och varje avdelning/arbetslag arbetar kontinuerligt med frågeställningen och dokumenterar 
sitt arbete med barngruppen. Det ger pedagogerna möjlighet att i arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling verkligen fokusera på det som sker mellan barnen 
och på normer och värden i barngruppen.   
  
De dokument som synliggör och utgör arbetet är:  
SKA 1 – Kartläggning  
Genomförs i starten av varje läsår samt löpande under läsåret vid behov.  
Som en del av kartläggningsarbetet ingår att analysera utbildningen utifrån de 
sju diskrimineringsgrunderna och kränkande behandling.  
Förskolans verksamhetsplan – Plan mot diskriminering och kränkande behandling  
Som en del i förskolans verksamhetsplan ingår Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling. Där sätter förskolan upp mål för arbetet utifrån avdelningarnas kartläggningar i 
SKA 1.  
SKA 2 – Genomförande Främjande, Förebyggande och Analys  
Arbetslaget dokumenterar kontinuerligt under läsåret månadsvis hur deras främjande och 
förebyggande arbete fortlöper genom att sätta upp mål, analysera och förändra sitt arbete.  
SKA 3 – Utvärdering  
Genomförs i slutet av varje läsår och syftar till att analysera och utvärdera arbetet under 
läsåret som också blir underlag i kommande läsårs kartläggning samt förskolans 
gemensamma analys och behov av främjande insatser och åtgärder.  

  
Delaktighet i det löpande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling  
Barns delaktighet  
Barnen ska bli delaktiga i frågeställningar utifrån avdelningens arbete mot diskriminering och 
kränkande behandling, normer och värden genom samtal och reflektion i forum 
som samlingar, boksamtal, och genom pedagogisk dokumentation. Pedagogerna kan också 
med de äldre barnen genomföra intervjuer, forumteater eller trygghetsvandringar i 
förskolans miljö för att på så sätt låta barnen sätta ord på vad de tänker och hur de upplever 
olika saker. Inspiration till det finns på Wåga & Wilja Sharepoint/Wisdomen.  
  
Medarbetares delaktighet  
Medarbetarna ska bli delaktiga i frågeställningar utifrån hela Wåga & Wiljas samt förskolans 
arbete mot diskriminering och kränkande behandling, normer och värden genom samtal och 
reflektion i forum pedagogmöten, dialogform och studiedagar. Vi strävar efter att det ska 
vara självklart att man inom kollegiet och med sin närmsta chef ska kunna vara rak och ärlig 
med vad man tänker och hur man känner och kunna mötas i dialog, olikhet och förhandling. 
Medarbetarna har vid minst ett tillfälle per år möjlighet att anonymt svara på en enkät om 
arbetsmiljöfrågor. Svaren ligger till grund för våra prioriterade utvecklingsområden.  
  
Vårdnadshavares delaktighet  
Vårdnadshavarna ska bli delaktiga i frågeställningar utifrån barngruppens arbete mot 
diskriminering och kränkande behandling, normer och värden genom samtal och reflektion 
i forum föräldramöten och utvecklingssamtal. De har också möjlighet till inblick i 
avdelningens arbete genom det dokumenterade material som läggs ut i Tyra genom blogg 
och portfolio. Genom den kvalitetsundersökningen/enkät vårdnadshavare fyller i varje läsår 
har vårdnadshavarna möjlighet att anonymt svara på frågor om utbildningens kvalité.  
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 Rutiner för akuta situationer  
Policy  
På Wåga & Wiljas förskolor råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. Varje misstanke om att så sker ska tas på största allvar.  
 
Rutiner för att tidigt upptäcka diskriminering och kränkande behandling  
Pedagogerna har ett barnnära arbets- och förhållningssätt där de är i dialog och samspel 
med barnen. Det utgör en god grund för att medverka i och se barnens sociala relationer.  
 
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till  
Det är förskolans ansvar att barn och vårdnadshavare ska känna en självklarhet att kunna 
vända sig till sina avdelningspedagoger med tankar, upplevelser och iakttagelser. Självklart 
ska även vårdnadshavare kunna vända sig till förskolans rektor och Wåga & Wiljas vd som är 
huvudman.  
 

Vad är kränkande behandling?  
Vad som ska räknas till kränkande behandling är svårt att definiera då det beror på varje 
enskild situation och hur den upplevs av den som känner sig utsatt. Som riktlinje använder vi 
Skolverkets text nedan.  
   
”Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, 
utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen.  
  
Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Det är barnet 
eller eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är 
oönskat. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt lagen måste kränkningen 
vara märkbar och tydlig. Den som kränker någon måste också förstå att uppträdandet 
upplevs som kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett beteende är 
kränkande, men om det inte är det så måste barnet eller eleven klargöra för den som 
kränker att beteendet är ovälkommet. Barnet eller eleven kan också ta hjälp av personalen i 
verksamheten. Vad som är kränkande behandling måste avgöras i varje enskilt fall.”  
  
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn  
När pedagogerna upptäcker eller får kännedom om att ett barn kan ha blivit utsatt för 
diskriminering eller annan kränkande behandling av andra barn ska de alltid:    

• Ta tag i situationen på en gång för att skaffa sig inblick i vad som hänt.    

• Underrätta förskolans rektor.    

• Utred om det rör sig om diskriminering eller kränkande behandling  

• Vidta de åtgärder som situationen kräver  

• Informera involverade barns vårdnadshavare.   

• Upprätta handlingsplan för hur förskolan ska arbeta för att diskriminering eller 
kränkande behandling ska upphöra och barnen få möjlighet att bygga goda relationer 
till varandra.  
  

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal  
När pedagogerna upptäcker eller får kännedom om att ett barn kan ha blivit utsatt för 
trakasserier eller annan kränkande behandling av någon i personalen ska de alltid:   
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• Underrätta förskolans rektor.    

• Rektor utreder om det rör sig om diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling  

• Rektor vidtar de åtgärder som situationen kräver  

• Informera involverade barns vårdnadshavare.   

• Rektor samtalar med barnets vårdnadshavare för att berätta vad som hänt och hur 
förskolan ska arbeta för att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling 
ska upphöra.   
  

Rutiner för att utreda och åtgärda när medarbetare känner sig kränkt   

• Underrätta förskolans rektor.    

• Rektor utreder om det rör sig om diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling  

• Rektor vidtar de åtgärder som situationen kräver  
  

Rutiner för uppföljning  
I varje handlingsplan ska det tydligt framgå när och av vilka åtgärderna ska följas upp och 
utvärderas. Förskolans rektor och pedagogerna ska inför varje läsårsutvärdering 
analysera hur rutinerna fungerat i de fall man använt dem.   
 
Rutiner för dokumentation  
Avdelningsansvarig förskollärare ansvarar för att skriva ner de åtgärder som ska genomföras 
i en handlingsplan. Handlingsplanen ska även undertecknas av ansvarig rektor.  
 
Ansvarsförhållande  
Rektor och avdelningsansvarig förskollärare är ansvariga för att ett åtgärdande arbete 
påbörjas och följs upp. Avdelningsansvarig förskollärare är alltid ansvarig för att 
handlingsplanen efterföljs. Olika avdelningspedagoger kan ha ansvar i relation till de barn 
som är berörda. Det förtydligas i handlingsplanen.  
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Budget Äventyret                  sept 21-aug 22

sept 21-aug 22

Summa intäkter kommun 9 106              

Personalkostnader 5491

friskvård, företagshälsa 35

övrigt personal 15

OH kostnader (inkl.rektorslön) 1044

Personalkostnader 6585

livsmedel 48

catering 674

pedagogiskt material 42

sanitets, hygien material 84

IT  KommunukationsApp 13

Ordinariekostnader 861

lokalhyra 839

drift lokal (el, värme) 47

sophämtning 8

Lokalvård 160

rep. Underhåll 12

Lokalkostnader 1066

kopiatorer 120

Arbetskläder 10

Tillsynsavgifter 15

mobil, datakom. 24

Övriga kostnader 169

Summa totala utgifter 8681

Verksamhetsöverskott Ebitda 425                 

Verksamhetsöverskott % Ebitda 4,7%
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1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter 
som gäller för verksamheten, 

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
verksamheten, och 

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen 

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. Vid 
lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter 
mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse 
beaktas. För juridisk person ska prövningen (enligt 5 § andra stycket 1 och 
tredje stycket skollagen) sammantaget avse 

1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning 
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, 

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, 
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och 
4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 

inflytande över verksamheten. 

Personkretsen - vem/vilka omfattas av ägar- och ledningsprövningen? 

Den verkställande direktören och styrelseledamöterna för Wåga & Wilja 
förskolor AB, se bilaga 2. För lämplighetsprövningen har även Peter 
Wiederman, Lars Brune och Christin Wennerås ingått, som äger mer än 10 % 
av aktierna i moderbolaget Atvexa AB och därmed utgör ägare med väsentligt 
inflytande över verksamheten.  

Erfarenhet och/eller insikt enligt skolförfattningarna 

Utbildningskontoret bedömer att personerna i ägar- och ledningskretsen                genom 
utbildning och erfarenhet uppfyller kraven i 2 kap. 5 § första punkten i 
skollagen. Se bilaga 3 under rubriken Redogör för ägarens insikt gällande 
skollag och andra föreskrifter. 

Ekonomiska förutsättningar 

Utbildningskontoret bedömer att personerna i ägar- och ledningskretsen 
uppfyller kraven i 2 kap. 5 § andra punkten i skollagen. Se bilaga 4 under 
rubriken Redogör för ägarens insikt gällande ekonomiskt regelverk kopplat till 
associationsform.  

I bedömningen har ingått att kontrollera kreditvärdighet för organisationen 
samt personer i ägar- och ledningskretsen med stöd av Utbildningskontorets 
controller. 

Övriga förutsättningar  

Utbildningskontoret bedömer att Wåga & Wilja förskolor AB uppfyller kraven 
i 2 kap. 5 § tredje punkten i skollagen. Se bilaga 3 under rubriken Redogör för 
ägarens insikt gällande arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning.  
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Lämplighet  

Utbildningskontoret bedömer att Wåga & Wilja förskolor AB uppfyller kraven 
på lämplighet enligt 2 kap 5 § 3 st skollagen.  

I bedömningen har ingått att göra omvärldsbevakning i andra kommuner där 
huvudmannen verkar, samt att kontrollera utdrag från belastningsregistret av 
samtliga personer i ägar- och ledningskretsen. 

Bilagor  

1. Förändring av förskoleverksamhet, förskolan Äventyret 

2. Information VD och styrelse 

3. Komplettering, Ägarens insikt gällande skollag och andra föreskrifter 

4. Ägarstruktur 2021-09 Wåga & Wilja 

5. Information kring vitesförelägganden utfärdade mot delar av ägar-och 
ledningskretsen Wåga & Wilja  
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Rälsen AB 

Vikens Montessori AB (suppleant) 

Tyresö Montessoriskola AB (suppleant) 

Montessori i Norrtälje AB (suppleant) 

Lingua Montessori Förskolor & Skolor AB (suppleant) 

Montessoriförskolan Björken AB  (suppleant) 

Brunnby Skolan M-I HB (suppleant) 

Chevlange AB (suppleant) 

Sagogrottan AB (suppleant) 

Montessori Ekhagen Ulricehamn AB (suppleant) 

Ängdala skolor AB 

Skrattegi AB 

Mosebacke Förskolor AB 

Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB 

Engelska Franska Förskolan AB 

The Tanto School 

Måbra Förskolor AB 

MA Vätterosen AB 

Unike förskolor AB 

Förskolan Metapontum AB 

Friskolan Svettpärlan AB 

Suppleant styrelseledamot  ingår i följande bolagsstyrelser som alla är 

dotterbolag till Atvexa AB 

Tornadoskolan AB  

ULNA AB 

Framtidsfolket AB 

Vikens Montessori AB 

Tyresö Montessoriskola AB 

Montessori i Norrtälje AB 

Lingua Montessori Förskolor & Skolor AB 

Montessoriförskolan Björken AB  

Brunnby Skolan M-I HB 

Chevlange AB 

Sagogrottan AB  

Montessori Ekhagen Ulricehamn AB  

Ängdala skolor AB 

Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB (suppleant) 

Engelska Franska Förskolan AB 

The Tanto School 

Måbra Förskolor AB 

MA Vätterosen AB 

Unike förskolor AB 

TP Förskolor AB 
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Sagogården AB 

Hagmarken Förskola/Skola AB 

Ask & Embla Förskolor AB 

Förskolan Metapontum AB (suppleant) 

Friskolan Svettpärlan AB 

 

Kommuner som VD och styrelseledamöterna historiskt verkat i 

 tillträdde sin nuvarande tjänst i juni 2017. Wåga & Wilja förskolor AB driver i 

dag förskoleverksamhet i Järfälla och Enköping. 

VD har tidigare varit Country manager (Sverigechef) för Norlandia Förskolor under perioden 

september 2014 tom juni 2017. Hon ansvarade då för förskoleverksamhet i följande 

kommuner: Falun, Uppsala, Sigtuna, Upplands Väsby, Örebro, Västerås, Stockholm, Ekerö, 

Huddinge, Farsta, Vårby, Salem, Huddinge, Malmö, Vellinge, Linköping, Staffanstorp och 

Lund. 

Under perioden juni 2012 tom september 2014 var hon verksamhetschef för förskolorna i 

Raul Wallenberg skolan och ansvarade då för förskoleverksamhet i Skövde, Stockholm och 

Skokloster. 

Under perioden december 2009 tom juni 2012 var hon verksamhetschef för de kommunala 

förskolorna i Sundbyberg. 

 

Styrelseordförande  har tidigare ingått i följande bolagsstyrelser 

TP Förskolor AB 

Sagogården AB 

Hagmarken Förskola/Skola AB 

Ask & Embla Förskolor AB 

ULNA AB 

Vikens Montessori AB 

Tyresö Montessoriskola AB 

Montessori i Norrtälje AB 

Lingua Montessori Förskolor & Skolor AB 

Montessoriförskolan Björken AB  

Brunnby Skolan M-I HB 

Chevlange AB 

Sagogrottan AB  

Montessori Ekhagen Ulricehamn AB  

 

Styrelseledamot  har tidigare ingått i följande bolagsstyrelser 

Framtidsfolket AB 
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Suppleant styrelseledamot  har tidigare ingått i följande bolagsstyrelser 

Skrattegi AB 

Rälsen AB 

Sammantaget verkar våra bolag inom följande kommuner: 

Alingsås 

Danderyd 

Enköping 

Håbo 

Höganäs 

Järfälla 

Karlskrona 

Kävlinge 

Lund 

Malmö stad 

Nacka 

Norrtälje 

Sigtuna 

Sollentuna 

Solna 

Stockholms stad 

Södertälje 

Trollhättan 

Tyresö 

Täby 

Uddevalla 

Ulricehamn 

Upplands Väsby 

Upplands-Bro 

Uppsala 

Vallentuna 

Österåker 
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Styrelsens och Vd kompetens och erfarenheter 

 

Redogör för ägarens insikt gällande skollag och andra föreskrifter  

  Styrelseordförande 

Har genomgått Friskolornas Riksförbunds Huvudmannautbildning som innehåller Skollagen, 

Skolformsförordningar, Läroplaner, Skolverkets föreskrifter mm. Har erfarenhet från 

styrelsearbete i folkhögskola sedan 2011. Styrelsearbete i Atvexas ABs (publ) dotterbolag 

sedan 2018. 

 

    Styrelseledamot 

Lärarutbildning, statlig rektorsutbildning. Erfarenhet genom yrkesverksam lärare i 5 år, 

skolledare i 15 år. Styrelsearbete i Atvexa AB mellan 2017-2019. Styrelsearbete i Atvexas ABs 

(publ) dotterbolag sedan 2019. 

 

  Suppleant styrelseledamot  

Har genomgått Friskolornas Riksförbunds Huvudmannautbildning som innehåller Skollagen, 

Skolformsförordningar, Läroplaner, Skolverkets föreskrifter mm. Erfarenhet genom 

styrelsearbete i Atvexa ABs (publ) dotterbolag sedan 2017. 

 

  VD 

Lärarutbildning, statlig rektorsutbildning. Erfarenhet genom yrkesverksam förskollärare 9 år, 

skolledare för förskola 14 år, verksamhetschef/VD i 11 år. 

 

 

Redogör för ägarens insikt gällande arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning  

 

Civilingenjör industriell ekonomi och organisation, KTH 1999-2002 samt flera 

ledarskapsutbildningar (bl a Chef för chefer, Arbetsrätt och Professionellt styrelsearbete). 

Arbetat som internrevisor, servicechef och generalsekreterare i olika företag och 

organisationer från 2002 och framåt. 

Styrelsearbete i Atvexas ABs (publ) dotterbolag sedan 2018. 
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Utbildningar inom området genom bl a LR och Almega, kurser inom rektorsutbildningen 

samt flertalet ledarutbildningar. Arbetat som biträdande rektor och rektor, 

affärsområdeschef med personalansvar samt Sverigechef med direktrapporterande chefer. 

Styrelsearbete i Atvexa AB (publ) mellan 2017-2019. Styrelsearbete i Atvexas ABs (publ) 

dotterbolag sedan 2019. 

Deltagit i ekonomikurser inom ramen för tidigare uppdrag. Kompetens även genom praktisk 

tillämpning av ekonomi i roller som skolledare, affärsområdeschef och Sverigechef. 

Budgetansvar har ingått i alla dessa roller. 

 

 

Flertalet ledarskapsutbildningar (tex Utveckling av Grupp och Ledare, 

Verksamhetsutvecklande ledarskap IHM, professionellt styrelsearbete, utbildning för 

styrelseordförande, kurser i arbetsrätt och arbetsmiljö både via Unionen och andra aktörer) 

Arbetat som områdeschef, regionchef, verksamhetschef och VD i olika företag och 

organisationer från 2009 och framåt. 

Styrelsearbete i Atvexas ABs (publ) dotterbolag sedan 2017. 

 

 

Utbildningar inom området genom tidigare arbetsgivare, Almega, kurser inom 

rektorsutbildningen samt flertalet ledarutbildningar.   Praktisk erfarenhet som föreståndare, 

förskolechef,  biträdande rektor, verksamhetschef samt Sverigechef med 

direktrapporterande chefer. 

 

 

Redogör för ägarens insikt gällande ekonomiskt regelverk kopplat till 

associationsform  

 

Civilingenjör industriell ekonomi och organisation, KTH 1999-2002 samt flera 

ledarskapsutbildningar (bl a Chef för chefer, Arbetsrätt och Professionellt styrelsearbete). 

Arbetat som internrevisor, servicechef och generalsekreterare i olika företag och 

organisationer från 2002 och framåt. 

Styrelsearbete i Atvexas ABs (publ) dotterbolag sedan 2018 
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Utbildningar inom området genom bl a LR och Almega, kurser inom rektorsutbildningen 

samt flertalet ledarutbildningar. Arbetat som biträdande rektor och rektor, 

affärsområdeschef med personalansvar samt Sverigechef med direktrapporterande chefer. 

Deltagit i ekonomikurser inom ramen för tidigare uppdrag. Kompetens även genom praktisk 

tillämpning av ekonomi i roller som skolledare, affärsområdeschef och Sverigechef. 

Budgetansvar har ingått i alla dessa roller. 

Styrelsearbete i Atvexa AB (publ) mellan 2017-2019. Styrelsearbete i Atvexas ABs (publ) 

dotterbolag sedan 2019. 

 

 

Flertalet ledarskapsutbildningar (tex Utveckling av Grupp och Ledare, 

Verksamhetsutvecklande ledarskap IHM, professionellt styrelsearbete, utbildning för 

styrelseordförande, kurser i arbetsrätt och arbetsmiljö både via Unionen och andra aktörer) 

Arbetat som områdeschef, regionchef, verksamhetschef och VD i olika företag och 

organisationer från 2009 och framåt. 

Styrelsearbete i Atvexas ABs (publ) dotterbolag sedan 2017. 

 

 

Företagsekonomi A+B, utbildningar inom området genom bl a kurser inom 

rektorsutbildningen samt flertalet ledarutbildningar. Arbetat som förskolechef, biträdande 

rektor, verksamhetschef och Sverigechef med personalansvar samt med 

direktrapporterande chefer. 

Deltagit i ekonomikurser inom ramen för tidigare uppdrag. Kompetens även genom praktisk 

tillämpning av ekonomi i roller som skolledare, verksamhetschef och Sverigechef. 

Budgetansvar har ingått i alla dessa roller. 
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ATVEXA  SLIDE  2

2021-10-26

ATVEXA  SLIDE  2

Wåga & Wilja Förskolor AB ägs till 100% av Atvexa AB (publ).

Atvexa AB har två ägare med mer än 10% ägande:

- Peter Weiderman, genom Alteria Holding AB, 556774-4510 samt Atnotera AB, 
556683-3553 äger 30,62% av aktiekapitalet (46,66% av rösträtten)

- Lars Brune och Christin Wennerås, genom Svenska Rehabiliteringssjukhus AB, 
556265-4417 äger 29,50% av aktiekapitalet (46,47% av rösträtten)

Ägande Wåga & Wilja Förskolor AB
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (3)  
2021-10-11   

 
 

Bakgrunden är en anmälan om kränkande behandling av elev som gick på 
Grundskolan Metapontum i Stockholm, som inkom till BEO den 24 september 
2018.  

Grund för anmälan var att elev A ska ha kvarhållits i ett rum och förhörts av 
skolpersonal. Huvudmannen uppgav att skolpersonal hade hållit kvar eleven 
för att utreda om skolpersonal behövt vidta någon åtgärd samt att skolpersonal 
velat försäkra sig om elevens välmående.  

BEO begärde yttrande från huvudman som inte besvarades inom tidsfristen, 
trots beviljat anstånd vid två separata tillfällen. Bolaget bestred 
vitesföreläggandet då man menade att anledningen till att man inte yttrade sig i 
tid är att händelsen samt begäran om yttrande undanhållits av den tidigare 
medarbetaren KK som vid tidpunkten var VD i bolaget, rektor för skolan samt 
den som i det bakomliggande ärendet anmälts för kränkande behandling. Först 
den 19 september 2019 fick bolaget kännedom om ärendet och då vidtogs 
åtgärder för att besvara Skolinspektionens begäran samt se till att situationen 
inte upprepades genom att komma överens med KK om att avsluta hennes 
anställning.  

Skolinspektionen menade att vitesföreläggande hade delgivits KK, som vid 
tidpunkten var VD för bolaget och därmed hade rätt att ta emot föreläggande 
för huvudmannens räkning. Att KK inte underrättande styrelsen utgjorde inte 
skäl för att dra tillbaka ansökan om vitesföreläggande. 

Förvaltningsrätten dömde till Skolinspektionens fördel (dom meddelad i 
Stockholm 2020-05-14).  

Ärendet avslutades per beslut hos BEO den 8 november 2019. 

Frågor och svar  

1) Ärende 1 var föremål för flera uppföljningar innan det avslutades den 8 
november 2019. Kommentar kring detta?  

Svar från huvudmannen 

Då den tidigare rektorn lämnat rekryterades en ny rektor som genast tog itu 
med åtgärder avseende anmälningarna. Då det var flera olika åtgärder som 
krävdes och en del av dem behövde kalibreras/utvecklas tog det en längre tid 
innan allt var åtgärdat och ärendena kunde avskrivas i sin helhet. Åtgärderna 
handlade bland annat om en kombination av särskild undervisningsgrupp, 
anpassad studiegång och uppdaterade åtgärdsprogram. Då ärendena avslutades 
var samtliga parter nöjda och eleven fortsatte sin studiegång. 

2) Angående ärende 1 och 2: Hur har huvudmannen förändrat sina rutiner 
för att liknande situationer (t. ex att medarbetare undanhåller 
information från huvudmannen) inte ska inträffa igen? 
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Svar från huvudmannen 

De rutiner och processer som båda verksamheterna (Videdal och Metapontum) 
idag följer utgår från Atvexagruppens styrande dokument som definierar 
ansvar och arbetssätt mm. Ett utdrag från det styrande dokumentet är: 

Information till styrelsen 

VD ansvarar för att informera Styrelsen skyndsamt om något av följande 
inträffar: 

 Det finns en uppfattning eller misstanke om att verksamheten har 
allvarliga brister, oavsett från vem anmälan eller insikten om detta 
kommer. Detta inkluderar om verksamheten mottagit en 
kränkningsanmälan eller anmälts till Skolinspektionen, BEO, ansvarig 
kommun eller annan. VD ska även informera styrelsen om hur hen 
ämnar svara på anmälan innan svaret skickas in. 

 Resultat från utförd tillsyn 

 Större beslut som påverkar barn/elever, t ex beslut om avstängning av 
elev 
 

Utöver vårt eget styrande dokument gör vi också regelbundna avstämningar via 
Skolinspektionens diarie för att fånga upp om någon verksamhet anmälts och 
respektive styrelse inte fått information om detta. 
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-09-21 

§ 34 Ansökan om godkännande av 
fristående förskola, Wåga & Wilja 
förskolor AB 
Dnr UN 21/0179 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att komplettera ägar- 
och ledningsprövningen med mer information om tidigare utdömda viten. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Tomas Carneheim (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Wåga & Wilja förskolor AB ansöker om godkännande för att bedriva 

fristående förskola, Förskolan Utforskaren på Tibble Torg i Kungsängen, 

tidigare Förskolan Äventyret. Ansökan inkom den 24 maj 2021.  

Wåga & Wilja ansöker om godkännande för 72 barn, vilket är samma antal 

som godkänts i den tidigare verksamheten på samma adress. Den nuvarande 

verksamheten drivs av Wåga & Wilja Äventyret AB med det befintliga 

godkännandet, men planeras att övertas av Wåga & Wilja förskolor AB den 1 

november 2021 om Utbildningsnämnden godkänner ansökan. 

Utbildningskontoret bedömer att ansökan uppfyller kommunens krav för att 

bedriva fristående verksamhet, se yttrande nedan. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den september 2021

 Registerutdrag Skatteverket

 Registreringsbevis Bolagsverket den 1 juni 2021 och den 26 augusti 

2021

 Hyresavtal avseende lokal den 23 mars 2015, samt överlåtelseavtal den

9 juni 2021

 Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av byggnad,

Delegationsbeslut Bygg och miljöavdelningen Dnr BYGG.2015.27 den

30 mars 2015

 Brandskyddsbeskrivning den 2 februari 2017

 Anmälan till miljöavdelningen Upplands-Bro kommun den 17 juni 

2021
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 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Upplands-Bro 

kommun den 10 juni 2021 

 Ägar- och ledningsprövning av Wåga & Wilja förskolor AB den 31 

augusti 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Wåga & Wilja Förskolor AB att starta den 

fristående förskolan Utforskaren på Tibble Torg i Kungsängen den 1 november 

2021. I samband med detta upphör det befintliga godkännandet för Wåga & 

Wilja Äventyret AB (tidigare Hoppetossa Norra AB).   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tomas Carneheim (V) yrkar på avslag till Utbildningskontorets förslag till 

beslut. 

Paul Gustafsson (M) yrkar på återremiss av ärendet med motiveringen att 

komplettera ägar- och ledningsprövningen. 

Rolf Nersing (S) yrkar bifall till Paul Gustafssons (M) förslag till beslut, med 
ett tillägg om att ärendet behöver kompletteras med mer information om 

tidigare utdömda viten. 

Navdeep Singh Bhatia (SD) yrkar bifall till Paul Gustafssons (M) förslag till 

beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet inte ska 

avgöras idag. 

Ordförande finner att Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet för 
att komplettera ägar- och ledningsprövningen med mer information om tidigare 

utdömda viten. 

Reservationsmotivering 
Tomas Carneheim (V) lämnar följande reservationsmotivering: 

”Vänsterpartiet reserverar sig emot att låta att Atvexakoncernernen lägga 
inunder sig ytterligare förskolor i vår kommun. I föreliggande ärende ska alltså 
en ägare med snarlikt namn ”Wilja och Wåga Förskolor AB”, ta över ägandet 

av förskolan ” Wilja och Wåga Äventyret AB”. Bakom det förstnämnda ”Wilja 
och Wåga Förskolor AB” döljer sig storägarna bakom den Nasdaqnoterade 

Atvexa – koncernen. 

Vänsterpartiet i Upplands-Bro ifrågasatte redan 2020 Atvexa som ny ägare av 
Säbyholms förskolor. Huvudägarna dömdes år 2019/ 2018 av 

Skolinspektionen, till 300 000 kr (600 000 kr i Skolinspektionen register). Se 
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bifogat excellark, under gulmarkerat Videdals Privatskolor, respektive 100 000 

kr i viten för förseelser inom andra friskolor.   

I Utbildningskontorets Tillsyn av fristående förskolor 2020 UN 20/0347 kunde 
man konstatera att Atvexas ett halvår efter uppstartad verksamhet utmärker sig 

som den enda av nio inspekterade förskolor som erhållit föreläggande av 
Utbildningskontoret. Man har inte tillgodosett att ett flertal barn är i behov av 

logoped, och: ”Utbildningskontoret oroas över att det verkar saknas ett internt 
arbetssätt för barn med behov av språkstöd…”   

Pedagogerna får också Anmärkningar kring sitt sätt att jobba med barnens 

grundläggande förståelse för demokratiska bestämmandeformer etc. 
vidareutbildning av personal, är en brist samt belastningen på förskolläraren, 

då rektorn ofta är frånvarande.   

Trots att Utbildningskontoret säger att aktiebolaget nu åtgärdat problemen, 
kommer vi så länge avkastning och vinst är incitamentet med verksamheten, i 

skyddsvärda miljöer, kommer Sveriges extrema hållning, öppna upp för 
gråzonsbrottslighet.   

Vänsterpartiet säger nej till all typ av aktiebolagsverksamhet i skyddsvärd 
skattefinansierad omsorg.” 

Beslutet skickas till: 
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Förlängt tillfälligt tillägg av godkännande för 
Säbyholms förskola, Måbra Förskolor AB 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar om ett förlängt tillägg av godkännande för 

Säbyholms förskola, MåBra förskolor AB till och med utgången av januari 

2023. 

Sammanfattning 
Säbyholms förskola, MåBra Förskolor AB ansöker om en förlängning av det 

tillfälliga godkännande (den 5 maj 2015 UN § 42) om att bedriva 
förskoleverksamhet i en paviljong. Utbildningskontoret bedömer att det tillfälliga 

godkännandet kan gälla till och med utgången av januari 2023. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2021.

 Ansökan om förlängning av tillfälligt godkännande den 6 september

2021.

 Tillfälligt tillägg av godkännande för Säbyholms förskolor AB, UN §42

den 5 maj 2015.

Ärendet 

Säbyholms förskolor AB fick den 21 oktober 2014 (UN § 64) godkännande om att 

bedriva en fristående förskola i området Säbyholm utanför Bro. Den 5 maj 2015 
(UN § 42) beviljades Säbyholms förskolor AB att bedriva förskoleverksamhet i 

tillfälliga lokaler, en paviljong anpassad för max 23 barn. Säbyholms förskola, 

MåBra Förskolor AB, som köpt upp och nu driver verksamheten, ansöker nu om 
en förlängning av det tillfälliga godkännandet.  

Förskolan ska framöver bedrivas i befintliga lokaler som ska renoveras – det före 

detta Naturbruksgymnasiet, men på grund av förseningar av detaljplanen för 

området kring förskolan har detta försenats. Utbildningskontoret bedömer att det 

tillfälliga godkännandet kan gälla till och med utgången av januari 2023. 
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Barnperspektiv 

Att barn i förskolan vistas i ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att 

barnen får en utbildning präglad av god kvalitet 

 

UTBILDNINGSKONTORET 

 

 

 

Fredrik Nordvall  

Utbildningschef  

  

 

Bilagor 

1. Ansökan om förlängning av tillfälligt godkännande den 6 september 2021. 

Beslut sänds till 
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Ansökan sociala investeringsfonden 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden överlämnar, i samarbete med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, ansökan om medel från den sociala 

investeringsfonden till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Bifogat finns Utbildningskontorets ansökan till kommunens sociala 

investeringsfond. 

Det görs årligen ett antal undersökningar för att ta reda på hur 

kommunens barn och unga mår. Undersökningarna visar att många unga 

har problem med psykisk ohälsa, och att flickor i tonåren ofta mår sämre 

psykiskt än pojkar. För att kunna stärka flickors psykiska mående behövs 

en kvalitativ studie där bland annat orsakerna till flickors psykiska ohälsa 

kartläggs. 

Studien ska rikta sig mot flickor i högstadiet och flickor i 

gymnasieskolan, vilket gör att både Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden och Utbildningsnämnden står bakom en 

gemensam ansökan. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2021

 Ansökan till sociala investeringsfonden – flickors psykiska ohälsa daterad

den 9 september 2021

Ärendet 

Det finns en rad olika undersökningar som visar på att unga människor 

mår allt  sämre. Många unga har problem med psykisk ohälsa. 

Undersökningarna visar år efter år att flickor mår sämre psykiskt än 

pojkar och att skillnaderna mellan flickor och pojkar ofta framträder i 

tonåren. Även om detta är ett nationellt problem så är det angeläget att 

få den lokala bilden i Upplands-Bro kommun. 

För att kunna jobba för att stärka flickors psykiska mående behövs en 

kvalitativ  studie där orsaker till flickors psykiska mående kartläggs. 
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Kartläggningen bör även fokusera på vilka friskfaktorer som finns 

och hur dessa kan stärkas med  målet att kommunens flickor ska må 

bättre psykiskt. 

De övergripande målen med studien är att 

 Ge en nulägesbild av flickors psykiska mående i 

Upplands-Bro              kommun. 

 Ge en bild av orsaker till varför vissa flickor mår psykiskt dåligt. 

 Föreslå åtgärder, rekommendationer för att stärka 
friskfaktorer som förbättrar flickors psykiska mående. 

Resultaten av studien ska presenteras i en skriftlig rapport. Studien 

beräknas pågå under en termin, med start våren 2022. I tidplanen ingår 
att upphandla en person eller organisation som har kompetens att 

genomföra studien under hösten 2021. Studien beräknas kosta 900 000 
kr att genomföra och finansieras med stöd från kommunens sociala 

investeringsfond. 

Barnperspektiv 

Frågan kring barn och ungas psykiska hälsa och välbefinnande sätts i 

fokus  genom den efterfrågade studien. 

  

 

UTBILDNINGSKONTORET 

 

 

 

 

Fredrik Nordvall  

Utbildningschef 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan till sociala investeringsfonden – flickors psykiska ohälsa 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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Verksamhetsplan 2022 Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden antar verksamhetsplan för 2022 fördelat på

verksamhetsnivå enligt bilaga 1 i Utbildningskontorets förslag den 26

oktober 2021.

2. Utbildningsnämnder fastställer ersättningsbelopp för 2022 för pedagogisk

omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola enligt

bilaga 2 i Utbildningskontorets förslag.

3. Utbildningschefen får i uppdrag att fördela investeringsbudgetens

gemensamma projekt och omfördela mellan projekt vid behov.

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har gjort ett förslag till verksamhetsplan för 2022 med       
utgångspunkt från Kommunfullmäktiges beslut om budgetramar. 

Utbildningsnämnden tilldelas 802 800 tkr för budgetåret 2022. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2021

 Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2022 med bilagor

Ärendet 
Utbildningskontoret har gjort ett förslag till verksamhetsplan för 2022 med 
utgångspunkt från Kommunfullmäktiges beslut den 9 juni 2021 om 

budgetramar. Utbildningsnämnden tilldelas 802 800 tkr för budgetåret 2022. 

Förslaget till verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2022 är fördelat på 

verksamhetsnivå. Till pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, öppen 
verksamhet, grundskola och grundsärskola gäller beslutad peng som fördelas 
till enheterna månadsvis per barn/elev. 

Fördelning på verksamhetsnivå 

Förslaget till verksamhetsplan på verksamhetsnivå enligt bilaga 1 innebär att 
den totala ramen enligt Kommunfullmäktiges beslut har delats upp på olika 
verksamhetsområden. Av bilagan framgår övergripande och verksamhetsvisa 

mål och uppdrag. 
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Prislista förskole-/skolpeng 

Fastställda ersättningsbelopp för 2021 för pedagogisk omsorg, förskola, 
förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola och skolbarnomsorg enligt 

förslag i bilaga 2. Gäller kommunala och enskilda utförare. 

Barnperspektiv 
Genom en strukturerad budgetprocess och tydlig verksamhetsplan ges 

bästa möjliga förutsättningar med hänsyn till barn och elever. 

 

 

 

Utbildningskontoret 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Nordvall  

Utbildningschef 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Verksamhetsplan 2022 Utbildningsnämnden 

2. Prislista barn – och eleversättningar 2022  

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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1 Ansvarsområde och organisation 
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, 

barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem 
samt för kostverksamheten i kommunen. All pedagogisk omsorg bedrivs i enskild regi. 

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella 
styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, 
skolförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter tillräknas omsorg på 

obekväm arbetstid samt öppen förskola. 

Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. På utbildningskontoret finns en 

avdelningschef som ansvarar för all kommunal verksamhet där utbildningsnämnden bär 
ansvarar som huvudman. Förskolan är organiserad i områden och varje område leds av 
en rektor. Enheterna i grundskolan leds av en rektor per skolenhet. 

Inom utbildningskontoret finns en organisation som på olika sätt utgör stöd för samtliga 
förskole- och skolenheter i kommunen. Inom organisationen finns också central 

elevhälsa, modersmålsundervisning och studiehandledning, samlat under Resursenheten 
som leds av en enhetschef. Kontoret innefattar även kostenheten som leds av en 
enhetschef. 

Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens 
verksamheter är cirka 900 personer. 
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2 Verksamhetsåret 2022 

2.1 Kommunfullmäktiges uppdrag till utbildningsnämnden 

I juni 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om mål och budget för 2022. I beslutet får 

respektive nämnd de ekonomiska förutsättningarna. Fullmäktige beslutade även att behålla de 

sex kommunövergripande målen. 

Övergripande mål: 

 Stärka demokratin

 Meningsfullt åldrande

 Lustfyllt lärande

 Hållbart liv och hälsa

 Hållbart samhällsbyggande

 Valfrihet och konkurrensneutralitet

Inför verksamhetsåret 2022 fattade kommunfullmäktige även beslut om ett antal uppdrag som 

riktades till nämnderna. 

Uppdrag från kommunfullmäktige till utbildningsnämnden 

 Förbättrade skolresultat

 Trygghet, god lärmiljö och ökat elevinflytande

 Utvecklad undervisning genom digitala verktyg

2.1.1 Uppdrag: Trygghet, god lärmiljö och ökat elevinflytande 

Beskrivning 

Skolan i Upplands-Bro finanserias med kommunala skattemedel och drivs av både  
kommunala och fristående huvudmän. Att klara skolan har stor betydelse för  

hälsan och påverkar levnadsvillkoren över tid.  
Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Inom Upplands-Bro  
ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska förbättras succesivt 

kommande år. Fokus ska vara på att skapa förutsättningar för gymnasiebehörighet och 
därefter för vidare studier. 

Att klara skolan har stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder. Inom Upplands-Bro 
ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och skolresultaten skall förbättras under 
kommande åren i alla grundskolans årskurser. Fokus ska vara på att skapa 

förutsättningar för gymnasiebehörighet och därefter för vidare studier. 

2.1.2 Uppdrag: Utvecklad undervisning genom digitala verktyg 

Beskrivning 

Digitaliseringens möjligheter tillsammans med Upplands-Bros förmåga att  
utveckla nya metoder strävar efter att öka barn och elevers lärande. Det innebär att 

digitala hjälpmedel förbättrar lärandet för elever med särskilda behov, förenklar  
för läraren att göra anpassningar och ökar motivationen hos eleverna. Digitala  
hjälpmedel kan öka det lustfyllda lärandet 
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2.2 Utbildningsnämndens prioriteringar 2022 

Upplands-Bros förskolor och skolor ska lyftas från bra till mycket bra. 

Alliansens mest prioriterade område är att gynna barns och elevers lärande. Varje 
barn/elev har rätt att få en bra utbildning och klara de nationella kunskapskraven. De 

flesta eleverna kan även nå skolans högre mål. Verksamheten ska alltid fokusera på hur 
bästa effekt uppnås för kommunens barn och elever utifrån satta mål. Upplands-Bros 

skolor ska bli attraktivare som läroplats för eleverna. Förskolor och skolor ska 
behandlas lika och med stor öppenhet, oberoende av om de är kommunala eller 
fristående. 

Följande områden är prioriterade: 

1. Kunskapsresultaten

2. Trygghet, ordning och studiero
3. Attraktiva läroplatser
4. Barn- och elevplatser i fristående verksamheter

Alliansens absolut viktigaste mål är att kunskapsresultaten ska förbättras. 
Andelen elever som klarar kunskapskraven i skolans alla ämnen ska årligen öka. De 

flesta eleverna ska även klara att nå skolans högre mål. Det är viktigt att grundskolan 
ger eleverna en utbildning så att de är väl förberedda och kan välja det 
gymnasieprogram som de helst vill gå. En viktig utgångspunkt för detta är att skolan är 

en trygg arbetsplats som erbjuder eleverna studiero. Det ska vara nolltolerans mot hot, 
våld och kränkningar. 

Det är rektorer och annan förskole- och skolpersonal som vet bäst vad som krävs för att 
förbättra just sin verksamhet. Vi vill därför fortsätta att öka skolornas och förskolornas 
självbestämmande och ge dem större möjligheter att utveckla verksamheterna utifrån 

varje skolas och förskolas förutsättningar. Övergången från förskola till grundskola 
skall utvecklas och stärkas för att barnen skall få en fortsatt utveckling och trygghet i sin 

start i grundskolan. 

Upplands-Bro kommun vill ta ansvar som hemkommun för alla barn och elever som bor 
i kommunen. Vilken förskola eller skola som vårdnadshavarna väljer ska inte spela 

någon roll. Hanteringen av fristående skolor och de kommunala skolorna behöver därför 
vara så jämställd som möjligt. Samarbete och rutiner kopplat till fristående huvudmän i 

förskola och skola behöver därför stärkas. För att öka utbudet av fristående 
skolhuvudmän i kommunen behöver utbildningskontoret skapa en organisation som 
bidrar till och kan möta den utveckling som har påbörjats. 

Alla barn och elever som bor i Upplands-Bro kommun ska erbjudas en utbildning som 
håller hög kvalitet. Kompetens och insatser måste sättas in så tidigt som möjligt, då 

tidig upptäckt och tidiga insatser gynnar såväl den enskilda eleven som ekonomin. 
Resurser behöver också viktas så att förskola och skola kan arbeta kompensatoriskt. 
Utgångspunkten är att varje elev ska klara kunskapskraven i skolans alla ämnen och att 

de flesta eleverna ska klarar skolans högre mål. Utbildningsnämnden fördelar därför 
resurser till verksamheterna på ett sätt som stärker likvärdigheten och rätten till en bra 

utbildning oavsett huvudman eller barnets/elevens socioekonomiska bakgrund. 

För vissa elever räcker den tid som finns i timplanen inte för att eleven ska klara 
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kunskapskraven. Läxhjälp, intensivundervisning och lovskola ska därför vara 

obligatoriska inslag fortlöpande under läsåret på samtliga kommunala skolenheter. 

Elever som har särskilda behov ska erbjudas en plats på någon av kommunens 

gemensamma, särskilda undervisningsgrupper. Upplands-Bro kommun bygger upp en 
kompetens för att kunna möta och utbilda även de elever som har någon form av 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Ingen elev ska tvingas att välja en 

utbildning i en annan kommun på grund av elevens särskilda behov. 2020 när 
satsningen på de kommungemensamma grupperna (särskilda undervisningsgrupper) 

inleddes hade kommunen inga pedagoger anställda i den verksamheten. Vårterminen 
2022 kommer det finnas fyra kommungemensamma grupper från lågstadiet till 
högstadiet för elever med extra ordinära behov. Varje grupp bemannas med två lärare 

och två elevassistenter. 

Grundskolan behöver arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete som ger avtryck i den 

undervisning som eleverna får. Alla nivåer i styrkedjan; huvudman, rektor och lärare 
måste ha goda underlag och analyser som leder till insatser och förändringar som 
eleverna märker och har nytta av. 

Det planeras för en ny kommunal skola på Kockbacka gärde. Det är viktigt att den nya 
skolan inte bara blir en ny skollokal med "gammalt innehåll". Den nya skolan har 

möjlighet att tillföra någonting nytt till kommunen med en helt ny profil på kommunal 
skola. Den nya skolan i Bro är en del av den samhällsomdaning som planeras i Bro, 
med benämningen "Omdaning Bro". 

Samarbete och helhetssyn 

Kommunens barn och unga förtjänar bästa tänkbara utbildning. I egenskap av 
hemkommun ska Upplands-Bro säkerställa att alla barn och unga får goda 
levnadsvillkor och en bra utbildning oavsett huvudman. Att elever lyckas i skolan är en 

av de största skyddsfaktorerna för barn och unga, vilket motverkar svårigheter som 
psykisk ohälsa, utanförskap och social problematik. Samverkan mellan skola och hem 

är en viktig del för att stödja barnets/elevens positiva utveckling. Ibland behöver 
familjen stöd i form av sociala insatser. Samverkan mellan kommunens olika nämnder 
och kontor är därför en viktig del för vissa barn och familjer. 

Upplands-Bro kommun lägger ned relativt stora summor pengar på skolskjuts varje år. 
Den senaste upphandlingen ledde fram till att kostnaden för vissa skolskjutsar 

mångdubblades. Under 2020 gjordes insatser för att sänka kostnaderna för skolskjuts. 
En framgångsrik lösning gjordes tillsammans med kommunens egen transportservice. 
Till sommaren 2022 avslutas gällande avtal för skolskjuts. Frågan om hur och i vilken 

omfattning vi ska ha och använda en egen transportservice i framtiden behöver utredas. 

Historiskt stora satsningar för utbildningsnämnden 

Alliansen gör stora satsningar för kommunens barn och unga. Utbildningsnämnden har fått en 

utökad budget med nästan 63 miljoner kronor, 31,8 miljoner för volymökningar och 31,1 för 

särskilda satsningar. Arbetet med att ta fram en lämplig resursfördelningsmodell som 

omfördelar resurser till de elever och skolor som har de största socioekonomiska utmaningarna 

fortsätter. 

Elevpengen kommer att höjas på ett sätt som inte tidigare har gjorts. Därmed får alla 
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förskolor och skolor som utbildar kommunens barn/elever samma möjligheter att 

utveckla sina verksamheter för att förbättra resultaten och elevernas måluppfyllelse. 
Alliansen gör även justeringar i några av nämndens mål och indikatorer. Det är viktigt 

att utbildningsnämnden som huvudman för de kommunala verksamheterna inte bara ser 
till att det finns goda förutsättningar för verksamheterna, utan även följer upp att 
resurserna gör skillnad för barnen och eleverna. Hur målen ska nås har politiken stort 

förtroende för att verksamhetens professionella, rektorer och pedagoger kan klara. 
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TKR Kostnad 2022 Intäkt 2022 Budgt 2022 Budget 2021 Förändring 

Statsbidrag momsersättning 0 227 -227 -225 -2 

Nattomsorg 2 000  2 000 2 000 0 

Statsbidrag Nattomsorg 0 100 -100 -100 0 

Summa ped omsorg 5 782 327 5 455 5 423 32 

  

  

Förskola och öppen förskola 

I kommunen drivs 16 förskolor med kommunen som huvudman och 9 fristående 
förskolor. Tillsynsansvar över fristående förskolor ingår också i Utbildningsnämndens 
ansvarsområde. Ca 15 % av Upplands-Brobarnen går i förskolor med andra utförare. 

Öppna förskolor i kommunens regi finns i Bro och Kungsängen. 

Ramförändringen fördelas på följande sätt; 

Volymökningar för 99 fler barn +14 210 tkr 

Barnpengen för förskolan höjs med 3,6 %. 

Utbildningskontoret ansöker löpande om statsbidrag för kommunens egna enheter. 

Angivna statsbidrag i tabellen nedan är preliminära och bygger på beslut för 2021. 

  

TKR Kostnad 2022 Intäkt 2022 Budgt 2022 Budget 2021 Förändring 

Förskola      

Peng 1-2 år,       152,521 
tkr/år 107 985 0 107 985 91 290 16 694 

Peng 3-5 år,      119,403 

tkr/år 167 702 0 167 702 160 607 7 095 

Enskilda som dibiterar taxa -800 0 -800 -800 0 

Momsersättning enskilda 3 000 3 000 0 0 0 

Föräldraavgifter 0 -22 715 -22 715 -19 974 -2 741 

Försäljn. av förskoleplatser 0 456 -456 -456 0 

Olycksfallsförsäkringar 160  180 180 0 

Tilläggsbelopp b bass 6 770 0 6 770 6 770 0 

      

Statsbidrag      

Maxtaxa barnomsorg  5 533 -5 533 -6 097 564 

Maxtaxa kvalitetssäkring  918 -918 -873 -45 

Mindre barngrupp/Likvärdig 
fsk 5 820 5 820 0 0 0 

AMS-bidrag personal 260 260 0 0 0 

VFU, lärarstudenter 165 165 0 0 0 

Statsbidrag lärarlöner 515 515 0 0 0 

      

Öppna förskolor      

Drift av 2 öppna förskolor 3 456 0 3 456 3 355 101 
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TKR Kostnad 2022 Intäkt 2022 Budgt 2022 Budget 2021 Förändring 

Summa Förskola/Öppen 

fsk 295 032 -6 048 255 670 234 002 21 669 

  

Grundskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet 

I kommunen finns 10 kommunala grundskolor, vilka inkluderar förskoleklasser, 
fritidshem samt öppen fritidsverksamhet. Ca 16 % av Upplands-Broeleverna går i 

skolor med andra utförare. Tre fristående grundskolor finns i kommunen. 

Ramförändringen fördelas på följande sätt; 

Volymökningar för fler barn/elever +14 900 tkr 

Elevpengen ökas med: 

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet: 3% 

Grundskolan åk F-3: 6,25 %   åk 4-6: 4,25% åk 7-9: 6% 

Studiehandledning för nyanlända elever: Ökat anslag med 15%, 1 100 tkr 

Nuvarande ersättning till nyanlända täcker inte helt kostnaden för den extra lärarresurs 

som studiehandledning medför. 

Upp-Starten för nyanlända 

Mottagningsenheten gör kartläggning av nyanlända före inskrivning på skola. En 
"Uppstartspeng" på 10 tkr/elev i månaden införs. Bidraget kan max utgå i två månader.  

Skolskjutsar 

Kostnaderna för skolskjutsar har ökar mycket under de senaste åren. Inför hösten 2022 
ska nya upphandlingar göras för skolskjuts eftersom avtalstiden når sitt slut. Under 

innevarande avtal har en del lösningar gjorts med kommunens transporttjänst. Det har 
sparat mycket pengar. Frågan om kommunens transporttjänst kan fortsätta med 
skolskutsuppdrag och i vilken omfattning behöver utredas och beslutas. 

  

TKR Kostnad 2022 Intäkt 2022 Budgt 2022 Budget 2021 Förändring 

Fritidshem/Öppen v.      

Peng 6 år,  46,134 tkr/år 20 299 0 20 299 18 486 1 813 

Peng 7-9 år,   39,746 tkr/år 47 854 0 47 854 47 154 700 

Momsersättning friskolor 600 600 0 0 0 

Föräldraavgifter  11 473 -11 473 -11 315 -158 

Försäljning av fritidshemspl.  138 -138 -138 0 

Öppen Verksamhet      

Ersättning  "fritidsklubb" 12 932 0 12 932 12 555 377 

Momsersättning friskolor 58 58 0 0 0 

Dagkoloni Hällkana 570 120 450 450 0 

Statsbidrag      

Maxtaxa barnomsorg  1 841 -1 841 -2 032 191 

Maxtaxa kvalitetssäkring  918 -918 -873 -45 

TKR Kostnad 2022 Intäkt 2022 Budgt 2022 Budget 2021 Förändring 
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TKR Kostnad 2022 Intäkt 2022 Budgt 2022 Budget 2021 Förändring 

Grundskola      

Peng fskkl,      51,842 tkr /år 25 687 0 25 687 22 322 3 365 

Peng åk 1-3,  68 264 tkr/år 97 617 0 97 617 88 984 8 633 

Peng åk 4-6,   80,468 tkr/år 109 357 0 109 357 100 653 8 704 

Peng åk 7-9,  98,880 tkr/år 122 512 0 122 512 110 214 12 298 

Momsersättning friskolor 3 400 3 400 0 0 0 

Försäljning av skolplatser  4 631 -4 631 -4 631 0 

Nyanlända  Tilläggsbelopp 9 700 800 8 900 7 100 1 800 

Sv. som andraspråk TB 12 571 0 12 372 12 372 0 

Modersmål   10 839 0 10 839 10 639 200 

TB, Särskilt stöd 32 848 0 32 848 32 848 0 

Skolskjutsar Resursteam 7 400 0 7 400 7 150 250 

Skolskjutsar Ordinarie 5 680 0 5 680 5 430 250 

Offentligt skyddat arbete 500 0 500 500 0 

Olycksfallsförsäkringar 820 0 820 820 0 

TKR Kostnad 2022 Intäkt 2022 Budgt 2022 Budget 2021 Förändring 

Statsbidrag      

Karriärstjänster 3 600 3 600 0 0 0 

Likvärdig skola 20 000 20 000 0 0 0 

Lärarassistenter 2 600 2 600 0 0 0 

Nyanlända, utökad und.tid 350 350 0 0 0 

Perssonalförst specialped 2 600 2 600 0 0 0 

VFU, lärarstudenter 200 200 0 0 0 

AMS,Trygghetsanställninga
r 2 600 2 600 0 0 0 

Migrationsverket Asylsök 200 200 0 0  

Lärarlönelyftet 5 800 5 800 0 0  

Sum 
Grundskola/Fritidshem 558 078 61 929 495 950 457 572 38 378 

  

  

Grundsärskola 

Kommunens grundsärskola bedrivs vid Ekhammarskolan och Härneviskolan. Ca 25 % 
av Upplands-Broeleverna går i skolor utanför kommunen. 

Ramförändringen fördelas på följande sätt; 

Volymökningar för fler barn/elever +1 823 tkr 

Elevpengen för grundsärskolan höjs med 3 %. 

  

TKR Kostnad 2022 Intäkt 2022 Budgt 2022 Budget 2021 Förändring 

Grundsärskola      

Skolpeng enl 5 nivåer 35 561 0 35 561 32 741 2 820 
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TKR Kostnad 2022 Intäkt 2022 Budgt 2022 Budget 2021 Förändring 

Skolskjutsar 4 000 0 4 000 4 000 0 

Momsersättning friskolor 170 170 0 0 0 

Snitt elev/år       620,0 tkr      

Sum grundsärskola 39 731 170 39 561 36 741 2 820 

  

Gemensam verksamhet 

Utbildningsnämndens gemensamma verksamheter utgör till en del stödverksamhet till 

förskolor och skolor och finansieras via barn- och elevpengen. Resterande delar som 
inte betalas av skolpengen avser ett kommunövergripande huvudmannaskap. 

Kostenhet 

Tillagning av mat enligt livsmedelsverkets rekommendationer om näringsintag, sker i 
två produktionskök för distribution till förskola, grundskola, skolbarnsomsorg och 

gymnasiet. 

Resursenheten 

Resursenheten är en övergripande enhet. Från 2020 ingår modersmål och mottagande av 

nyanlända. I övrigt svarar enheten för medicinska elevhälsan för grundskolan samt stöd 
till förskola, skola och skolbarnsomsorg i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Stödet sker i form av handledning, konsultation och fortbildning samt samordning av 
det förebyggande arbetet. I enhetens uppgifter ingår att besluta om tilläggsbelopp i 
förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, grundskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola. 

Utbildningskontor 

Centrala delen av Utbildningskontoret svarar för upplysningar om verksamheten till 
allmänheten, ärendeberedning till Utbildningsnämnden, ekonomisk planering och 
uppföljning, utveckling av verksamheterna, samordning av verksamhetsförlagd 

lärarutbildning i kommunen, skolval, fastighetsfrågor, skolskjutsar, ansökningar och 
avgifter för kommunal barnomsorg, tillsyn av fristående förskolor samt pedagogisk 

omsorg m.m. Kontoret utgör också för stöd till enhetschefer inom förvaltningens 
verksamheter. 

SUM GEMENSAM VERKS Kostnad 2022 Intäkt 2022 Budget 2022 Budget 2021 Förändring 

Centrala OH-kostnader 7 888 1 725 6 163 6 163 0 
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Val av ny ersättare i Utbildningsnämndens 
arbetsutskott efter Camilla Janson (S) 

Förslag till beslut 

XX (S) utses till ny ledamot i Utbildningsnämndens arbetsutskott efter Camilla 

Janson (S) 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden inrättade ett arbetsutskott den 29 januari 2019 och 

Camilla Janson (S) valdes som ersättare. Camilla Janson (S) entledigades från 

sitt uppdrag som ledamot i Utbildningsnämnden den 13 oktober 2021 av 

kommunfullmäktige. I och med detta uppstår ett valbarhetshinder till 

arbetsutskottet och Utbildningsnämnden behöver därför utse en ny ersättare i 

Utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2021

Barnperspektiv 

För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv. 
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Kanslichef 

Beslut sänds till 
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