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Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets tillsynsrapport av
pedagogisk omsorg Brunna Skogstroll – Bommullstrollen
2. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets tillsynsrapport av
pedagogisk omsorg Brunna Skogstroll – Polkettrollen
3. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets tillsynsrapport av
pedagogisk omsorg Dagmamma i Brunna
4. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets tillsynsrapport av
pedagogisk omsorg I Ur och Skur Skogstrollen

Sammanfattning
Utbildningskontoret har under hösten 2021 genomfört tillsyn av fyra
verksamheter som bedriver pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun.
Enligt skollagen 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över fristående förskolor
och pedagogisk omsorg vars huvudmän kommunen godkänt.
Senaste gången Utbildningskontoret besökte verksamheterna var 2016, med
uppföljning 2017, så detta var planerade tillsyner utifrån Utbildningskontorets
rutiner. Tillsynerna genomfördes av Josefin Almberg och Ann-Louise
Rantanen, utredare på utbildningskontoret.
Tillsynsrapport per verksamhet biläggs.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2022



Utbildningskontorets tillsynsrapporter med bilagor den 3 januari 2022

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Utbildningskontoret har under hösten 2021 genomfört tillsyn av fyra
verksamheter som bedriver pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun.
Enligt skollagen 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över fristående förskolor
och pedagogisk omsorg vars huvudmän kommunen godkänt.
Syftet med regelbunden tillsyn är att kontrollera att huvudmannen och
verksamheten uppfyller de krav som ställs i lagar och regler som gäller för
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förskola och pedagogisk omsorg. Här ingår att fatta de beslut om åtgärder som
kan behövas för att huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som
upptäckts vid granskningen. En annan uppgift inom ramen för tillsyn är att
arbeta förebyggande genom att lämna råd och vägledning.
Tillsynerna genomfördes genom fysiska besök i verksamheterna den 10
respektive den 15 november. Inför tillsynerna lämnade huvudmännen in
underlag som visar på deras planer och rutiner för verksamheten.
Utbildningskontoret har utifrån besöket och det inskickade underlaget
sammanställt tillsynsrapporter som verksamheterna har fått ta del av.
Anmärkning med uppföljning inom 6 månader har delgivits en av
verksamheterna. Råd och vägledning för utveckling av verksamhet har lämnats
för samtliga verksamheter, med uppföljning vid nästa tillfälle för tillsyn.

Barnperspektiv
En tillsyn bidrar till en trygg miljö, goda resultat och en mer likvärdig
förskola/pedagogisk omsorg för fler barn i Upplands-Bro kommun.

Utbildningskontoret
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Bilagor
1. Utbildningskontorets tillsynsrapport av pedagogisk
Skogstroll – Bommullstrollen 2021 med bilagor
2. Utbildningskontorets tillsynsrapport av pedagogisk
Skogstroll – Polketttrollen 2021 med bilagor
3. Utbildningskontorets tillsynsrapport av pedagogisk
i Brunna 2021 med bilagor
4. Utbildningskontorets tillsynsrapport av pedagogisk
Skur Skogstrollen 2021 med bilagor
Beslut sänds till


Berörda huvudmän

omsorg Brunna
omsorg Brunna
omsorg Dagmamma
omsorg I Ur och

3 (3)

1 Regelbunden tillsyn pedagogisk omsorg 2021 - UN 21/0304-7 Regelbunden tillsyn pedagogisk omsorg 2021 : Tillsynsrapport pedagogisk omsorg Brunna skogstroll - Bommullstrollen 2021

Regelbunden tillsyn hösten 2021

Innehållsförteckning
1

Tillsyn .................................................................................................... 3
1.1 Tillsynens genomförande ...........................................................................3
1.2 Intryck och bedömning ..............................................................................3
1.3 Utvecklingsområden ..................................................................................4

Sid 2 av 6

1 Regelbunden tillsyn pedagogisk omsorg 2021 - UN 21/0304-7 Regelbunden tillsyn pedagogisk omsorg 2021 : Tillsynsrapport pedagogisk omsorg Brunna skogstroll - Bommullstrollen 2021

Regelbunden tillsyn hösten 2021

1 Tillsyn

En tillsyn bidrar till en trygg miljö, goda resultat och en likvärdig
förskola/pedagogisk omsorg för fler barn inom Upplands-Bro kommun.
Tillsynen utgår från de lagar och regler som gäller för förskolan eller den
pedagogiska omsorgen, samt kommunens tillämpningsföreskrifter.
Syftet med regelbunden tillsyn är att kontrollera att huvudmannen och
verksamheten uppfyller de krav som ställs i lagar och regler som gäller för
förskola eller pedagogisk omsorg. Här ingår att fatta de beslut om åtgärder som
kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel
som upptäcks vid granskningen. En annan uppgift inom ramen för tillsynen är
att arbeta förebyggande genom att lämna råd och vägledning.
1.1
Tillsynens genomförande
Tillsynen genomfördes i form av ett fysiskt besök i verksamheten den 15
november 2021. Från Utbildningskontoret deltog utredare Ann-Louise
Rantanen och Josefin Almberg. Under besöket genomfördes rundvandring i
verksamhetens inomhus- och utomhusmiljöer. I samband med tillsynen
lämnade pedagogisk omsorg, Brunna Skogstroll – Bomullstrollen in ett
skriftligt underlag med bilagor, som biläggs denna rapport. Huvudman har
getts möjlighet att lämna kommentarer på denna rapport.
1.2
Intryck och bedömning
Utbildningskontorets utredare ser en välfungerande pedagogisk omsorg där
barnen ges stora möjligheter att växa och utvecklas. Lotta Hofverberg har lång
erfarenhet av att arbeta som dagbarnvårdare, är positiv och har ett stort
engagemang.
Verksamheten har ett tätt samarbete med två andra pedagogiska omsorger i
området, vilket ökar flexibiliteten i det pedagogiska arbetet. Det finns till
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exempel möjlighet att organisera i åldershomogena grupper och att byta lokal
vid behov. Verksamheten inomhus bedrivs i hemmiljö som anpassats efter det
pedagogiska arbetet. Utbildningskontorets utredare uppfattar att lokalen är
rymlig och möjliggör en varierad verksamhet som stimulerar barns lärande.
Vidare finns ett stort utbud av leksaker och kreativt material, vilket görs
tillgängligt för de yngre barnen genom bildstöd.
Utomhuspedagogik är en stor del av verksamheten och på förmiddagarna är de
alltid ute, vilket Utbildningskontorets utredare fick ta del av under besöket, då
de hade planerade aktiviteter i åldershomogena grupper tillsammans med
annan pedagogisk omsorg.
Dagbarnvårdaren har tagit vara på möjligheten att delta i flera
kompetensutvecklingsinsatser under pandemin, då det varit lättare att
tillgodogöra sig dessa via digitala hjälpmedel än att behöva åka i väg.
1.3

Utvecklingsområden
1. Enligt de allmänna råden är en av förutsättningarna för en god
verksamhet att det finns gott om material och redskap som inbjuder till
att undersöka, utforska och leka, samt kan användas på många olika
sätt. Den fysiska miljön ska vara ändamålsenlig och tillgänglig i de
aktuella åldrarna.

Bedömning: Utbildningskontorets utredare ser att det finns ett stort utbud av
leksaker och varierat material, men ser inte alltid syftet med hur lärmiljön är
utformad. Personalen bör utforma och tillgängliggöra verksamheten så att den
främjar leken och kreativiteten, samt tar till vara och stärker barnens intresse
för att lära.
Råd och vägledning för att utveckla området: Utbildningskontorets utredare ser
att de pedagogiska miljöerna inomhus skulle kunna utvecklas gällande
tydliggörande av aktivitet och ämne.
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2. Huvudmannen/dagbarnvårdaren ska ha en systematisk uppföljning och
utvärdering. I detta ingår att kartlägga verksamhetens förutsättningar
och genomförande, analysera kvaliteten och bedöma verksamhetens
utvecklingsbehov, besluta om vilka områden som behöver utvecklas för
att stimulera barnens utveckling och lärande, samt följa upp att
formerna för barnens delaktighet och medverkan i uppföljning och
utvärdering är anpassade efter deras ålder och mognad. 1
Bedömning: Utbildningskontorets utredare ser att det finns en medvetenhet om
hur ett projekt kan planeras, utföras, dokumenteras och följas upp. Dock saknas
en tydlig koppling till verksamhetens övergripande mål, samt en progression i
arbetet. I utvärderingarna från två olika verksamhetsår kommer ni fram till
samma slutsats, vilket bör leda till förändring i fortsatt planering.
Råd och vägledning för att utveckla området: I nulägesbilden och planeringen
framåt kan målen och analysen följas upp på ett tydligare sätt. Visa hur ni tar
med det ni lärt er in i nästa planering, så att progressionen blir tydlig och även
kopplingen från förra årets utvärdering till nuvarande planering.
3. I verksamheter där barn vistas är det viktigt att det finns rutiner för att
förebygga risker för olyckor i barnens fysiska miljö. 2
Bedömning: Utbildningskontorets utredare ges intrycket att det finns en
medvetenhet kring barnsäkerheten och i underlaget beskrivs hur detta är något
som finns med i det dagliga arbetet. Vidare finns en checklista för att stämma
av barnsäkerheten i köksmiljön. Utbildningskontorets utredare noterade dock
att brandsläckare inte var fäst i väggen vid tillfället för besöket.
Råd och vägledning för att utveckla området: För att säkerställa att det finns
rutiner för att förebygga risker i verksamheten, och för att göra det tydligt för

25 kap 8 § skollagen, Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg, s
31-33.
2
Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg, s 23.
1
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en tillsynsmyndighet att barnsäkerhetsronder genomförs regelbundet, kan en
checklista användas för alla miljöer där barnen vistas. Vilka områden som ska
ingå i checklistan kan förslagsvis ske i dialog med Utbildningskontoret och
övriga verksamheter.
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1 Tillsyn

En tillsyn bidrar till en trygg miljö, goda resultat och en likvärdig
förskola/pedagogisk omsorg för fler barn inom Upplands-Bro kommun.
Tillsynen utgår från de lagar och regler som gäller för förskolan eller den
pedagogiska omsorgen, samt kommunens tillämpningsföreskrifter.
Syftet med regelbunden tillsyn är att kontrollera att huvudmannen och
verksamheten uppfyller de krav som ställs i lagar och regler som gäller för
förskola eller pedagogisk omsorg. Här ingår att fatta de beslut om åtgärder som
kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel
som upptäcks vid granskningen. En annan uppgift inom ramen för tillsynen är
att arbeta förebyggande genom att lämna råd och vägledning.
1.1
Tillsynens genomförande
Tillsynen genomfördes i form av ett fysiskt besök i verksamheten den 15
november 2021. Från Utbildningskontoret deltog utredare Ann-Louise
Rantanen och Josefin Almberg. Under besöket genomfördes rundvandring i
verksamhetens inomhus- och utomhusmiljöer. I samband med tillsynen
lämnade pedagogisk omsorg, Brunna Skogstroll – Polkett-trollen in ett
skriftligt underlag med bilagor, som biläggs denna rapport. Huvudman har
getts möjlighet att lämna kommentarer på denna rapport.
1.2
Intryck och bedömning
Utbildningskontorets utredare ser en välfungerande pedagogisk omsorg där
barnen ges stora möjligheter att växa och utvecklas.
har
lång erfarenhet av att arbeta som dagbarnvårdare, är positiv och har ett stort
engagemang.
Verksamheten har ett tätt samarbete med två andra pedagogiska omsorger i
området, vilket ökar flexibiliteten i det pedagogiska arbetet. Det finns till
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exempel möjlighet att organisera i åldershomogena grupper och att byta lokal
vid behov. Verksamheten inomhus bedrivs i hemmiljö som anpassats efter det
pedagogiska arbetet. Utbildningskontorets utredare uppfattar att lokalen är
rymlig och möjliggör en varierad verksamhet som stimulerar barns lärande.
Vidare finns ett stort utbud av leksaker och kreativt material, vilket görs
tillgängligt för de yngre barnen genom bildstöd.
Utomhuspedagogik är en stor del av verksamheten och på förmiddagarna är de
alltid ute, vilket Utbildningskontorets utredare fick ta del av under besöket, då
de hade planerade aktiviteter i åldershomogena grupper tillsammans med
annan pedagogisk omsorg.
Dagbarnvårdaren har tagit vara på möjligheten att delta i flera
kompetensutvecklingsinsatser under pandemin, då det varit lättare att
tillgodogöra sig dessa via digitala hjälpmedel än att behöva åka i väg.
1.3

Utvecklingsområden
1. Enligt de allmänna råden är förutsättningarna för en god verksamhet att
det finns gott om material och redskap som inbjuder till att undersöka,
utforska och leka, samt kan användas på många olika sätt. Den fysiska
miljön ska vara ändamålsenlig och tillgänglig i de aktuella åldrarna.

Bedömning: Utbildningskontorets utredare ser att det finns ett stort utbud av
leksaker och varierat material, men ser inte alltid syftet med hur lärmiljön är
utformad. Personalen bör utforma och tillgängliggöra verksamheten så att den
främjar leken och kreativiteten, samt tar till vara och stärker barnens intresse
för att lära.
Råd och vägledning för att utveckla området: Utbildningskontorets utredare ser
att de pedagogiska miljöerna inomhus skulle kunna utvecklas gällande
tydliggörande av aktivitet och ämne, samt estetik.
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2. Huvudmannen/dagbarnvårdaren ska ha en systematisk uppföljning och
utvärdering. I detta ingår att kartlägga verksamhetens förutsättningar
och genomförande, analysera kvaliteten och bedöma verksamhetens
utvecklingsbehov, besluta om vilka områden som behöver utvecklas för
att stimulera barnens utveckling och lärande, samt följa upp att
formerna för barnens delaktighet och medverkan i uppföljning och
utvärdering är anpassade efter deras ålder och mognad. 1
Bedömning: Utbildningskontorets utredare ser att det finns en medvetenhet om
hur ett projekt kan planeras, utföras, dokumenteras och följas upp. Dock saknas
en tydlig koppling till verksamhetens övergripande mål, samt en progression i
arbetet. I utvärderingarna från två olika verksamhetsår kommer ni fram till
samma slutsats, vilket bör leda till förändring i fortsatt planering.
Råd och vägledning för att utveckla området: I nulägesbilden och planeringen
framåt kan målen och analysen följas upp på ett tydligare sätt. Visa hur ni tar
med det ni lärt er in i nästa planering, så att progressionen blir tydlig och även
kopplingen från förra årets utvärdering till nuvarande planering.
3. I verksamheter där barn vistas är det viktigt att det finns rutiner för att
förebygga risker för olyckor i barnens fysiska miljö. 2
Bedömning: Utbildningskontorets utredare ges intrycket att det finns en
medvetenhet kring barnsäkerheten och i underlaget beskrivs hur detta är något
som finns med i det dagliga arbetet. Vidare finns en checklista för att stämma
av barnsäkerheten i köksmiljön. Utbildningskontorets utredare noterade dock
att brandsläckare inte var fäst i väggen vid tillfället för besöket.
Råd och vägledning för att utveckla området: För att säkerställa att det finns
rutiner för att förebygga risker i verksamheten och för att göra det tydligt för en

25 kap 8 § skollagen, Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg, s
31-33.
2
Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg, s 23.
1

Sid 5 av 6
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Regelbunden tillsyn hösten 2021

tillsynsmyndighet att barnsäkerhetsronder genomförs regelbundet, kan en
checklista användas för alla miljöer där barnen vistas. Vilka områden som ska
ingå i checklistan kan förslagsvis ske i dialog med Utbildningskontoret och
övriga verksamheter.

Sid 6 av 6
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Josefin Almberg
den 8 november 2021 09:58
Utbildningsnämnden
Ann-Louise Rantanen
VB: Brunna Skogstroll Tillsyn nov.-21
Bilaga1 Normer och värden, omsorg, utveckling och lärande.docx; Bilaga2
grön flagg 2021.pdf; bilaga3 Grön Flagg 2020.pdf; bilaga4 handlingsplan
BST barn i behov av särskilt stöd.pdf; bilaga5 systematiskt kvalitetsarbetemall .pdf; Bilaga6. egenkontoll kök.docx; bilaga7 handlingsplan
utflykt.docx; bilaga8 Barns delaktighet och inflytande.pdf; bilaga9.
Övergång och samverkan.pdf; bilaga10. Förskola och hem.pdf; bilaga 11
Språk - Brunna Skogstroll.pdf; bilaga 12 dokumentation Nallens dag.pdf

Hej!
Detta ska in i ärendet 21/0304.
Med vänliga hälsningar
Josefin Almberg
Kvalificerad utredare
Utbildningskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
08-581 693 80
josefin.almberg@upplands -bro.se
www.upplands-bro.se

Från:
Skickat: den 7 november 2021 13:22
Till: Josefin Almberg <Josefin.Almberg@upplands-bro.se>; Ann-Louise Rantanen <AnnLouise.Rantanen@upplands-bro.se>
Kopia:
Ämne: Brunna Skogstroll Tillsyn nov.-21

1. Verksamhetens namn
Brunna Skogstroll- Polkett och Brunna Skogstroll- Bomullstrollen
2. Adress
Brunna Skogstroll Polkett:
Brunna Skogstroll Bomullstrollen:
3. Ansvarig dagbarnvårdare
Brunna Skogstroll Polkett:
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Brunna Skogstroll Bomullstrollen:
4. Verksamhetens webbadress
www.brunnaskogstroll.se
5. Antal barn (inskrivna)
Idag 12 barn totalt. 6 barn hos

och 6 barn hos

6. Beskriv ålders-och könsfördelningen bland barnen
har sex barn inskrivna varav 4 flickor och 2 pojkar. Av dem är 1 född 2016, 1
2017, 2 födda 2018, 1 född 2019 och 1 född 2020.
har sex barn inskrivna varav 3 flickor och 3 pojkar. Av dem är 1 född 2016, 2
födda 2017, 1 född 2018, 2 födda 2019
Det innebär att vi tillsammans har 12 inskrivna barn varav 7 flickor och 5 pojkar. Av
dem är 2 f.-2016, 3 f.-2017, 3 f.-2018, 3 f. 2019 och 1 född 2020
7. Öppettider
Idag har vi barn som går mellan 7-16:30
8. Avgifter i verksamheten
Föräldrarna betalar samma avgift hos oss som de föräldrar som har barnen i de
kommunala förskolorna, maxtaxa. Finns inga andra avgifter.
9. Pedagogisk grundsyn (Beskriv verksamhetens pedagogiska kärna)
Trygghet: För att lärandet ska bli bra behöver barnen struktur. Bra rutiner och tydlig
struktur. Alla barn ska känna att de blir sedda och att de är lika mycket värda. Vi
möter alla barn, vårdnadshavare och varandra på ett positivt sätt. Vi jobbar mycket i
mindre grupper då alla får utvecklas efter sina egna förutsättningar. Det är viktigt att
både barn och vårdnadshavare känner sig trygga med oss. Vårdnadshavarnas
känslor speglar av sig på barnen. Vi möter varje barns behov och belyser deras
framsteg. Vi har en tydlig struktur under dagen vilket skapar trygghet. Vi rustar barnen
för livet och lär dem ta ansvar för sig själva, varandra och miljön. Både lärmiljön, våra
hem samt utemiljön. Tex Vi lämnar skogen i fint skick, är varsamma i naturen och
städar efter os, vi är rädda om våra saker och hjälps åt att hålla ordning.
Reflektion: Frågor som vad/ hur/ varför/ hur går vi vidare är frågor som vi ständigt har
med oss i verksamheten, både kollegor emellan och barn/pedagog. Vi utmanar
barnen. Försöker hela tiden se vart de befinner sig, för att se hur vi kan gå vidare. När
vi reflekterar tillsammans med barnen kan vi ta tillvara på barnens upplevelser och
tankar. Vi reflekterar också dagligen tillsammans med vårdnadshavarna och ”får med
dem på tåget”. Vi vill hela tiden ha med VH i vårt arbete då vi tillsammans vill att
barnen ska lära sig så mycket de kan.
Nyfikenhet: Barnen behöver få utvecklas och lära sig på många olika sätt och genom
olika sinnen. Vi vill möta varje barn där det är just nu. Alla barn ska få känna att de
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lyckas, hela tiden belyser vi deras starka sidor. Barn som känner att de kan och är
bra har lättare att lära. Vi vill göra lärandet intressant och spännande då våra nyfikna
barn älskar att lära nytt och utvecklas. Det ska vara roligt att lära. Därför visar vi
pedagoger också hela tiden nyfikenhet och upptäckarlust. Vi vill också att barnen ska
få med sig empati och omtanke om varandra samt respekt till allt levande människor,
djur och natur.
Våra barn växer till starka barn som tror på sig själva och sin egna förmåga.
10. Styrdokument (Beskriv hur verksamheten tar vägledning utifrån styrdokumenten, t. ex
skollagen och Lpfö18)
När vi planerar vår verksamhet gör vi det utifrån skollagen där det regleras vilka
rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har samt vilka krav som
ställs på huvudmannen för verksamheten. Vi planerar verksamheten utifrån
läroplanen Lpfö 18, där beskrivs verksamhetens värdegrund och uppdrag samt mål
och riktlinjer för arbetet.
Mer om hur vi arbetar mot målen i läroplanen finns att läsa i bilaga 1 (Normer och
värden samt omsorg, utveckling och lärande). Samt (bilaga 8 barns delaktighet och
inflytande) Bilaga 9 (övergång och samverkan) bilaga 10 (förskola hem) Vi har även
barnkonventionen som grund i vårt arbete. Samt våra egna Grön Flagg mål vilka vi
bygger på fler för varje år, Bifogar de två senaste Grön Flagg rapporterna, se bilaga 2
och bilaga 3, där jobbar vi också med de globala målen. När vi planerar
verksamheten samtalar vi mycket med barnen och varandra. Vi planerar teman
utifrån barnens intressen där läroplanens delar blir meningsfulla för barnen. Vi har
även egna mål som rör uteverksamheten. Språket är ett fokusområde vi lägger stor
vikt vid och i bilaga 11 kan ni läsa mer kring hur vi tänker och arbetar kring språket.
11. Barn i behov av särskilt stöd (Beskriv hur verksamheten säkrar att varje barn får det
stöd de har rätt till)
Vi följer alla barns utveckling och lärande genom att vi dagligen arbetar väldigt nära
våra barn. Vi reflekterar och diskuterar barnen och barngruppen tillsammans i princip
dagligen. Vi reflekterar över vad som fungerar väl och vad som fungerar mindre väl.
I första hand ser vi hur vi kan ändra på verksamheten så den passar det barn som
behöver särskilt stöd. Det kan tex innebära att vi ändrar gruppsammansättningen så
barnet är i en mindre grupp och vi anpassar aktiviteterna så barnet får det stöd som
det behöver. Vi har samtal med vårdnadshavare och tillsammans upprättar vi en
handlingsplan (se bilaga 4). Om vårdnadshavarna kan tar de hjälp av tex bryggan,
logoped etc. och vi kan också ta hjälp med vägledning för vårt fortsatta arbete av
psykolog som jobbar mot förskola/skola. Vi arbetar med bildstöd då vi märker att de
stärker alla våra barn.
Alla barn ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar och behov delta i vår
verksamhet.
Vi har tagit emot flera barn som kommit från förskolan där vårdnadshavarna inte tyckt
barnen fungerat i större grupper. När de barnen kommit till oss har vi snabbt kunnat
arbeta fram ett förhållningssätt gentemot varje barn som gjort att barnet utvecklats
och både barn och vårdnadshavare känt harmoni (flera av dessa barn har senare i
skolan fått någon form av diagnos)
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12. Systematiskt kvalitetsarbete (Bifoga mallar och senast gjord dokumentation på̊
området)
En gång i veckan (vanligtvis på torsdagar) tittar vi igenom veckan som varit. Först
under samlingen reflekterar vi tillsammans med barnen, tittar på några foton och får
med deras upplevelse av veckan. Sedan sätter vi pedagoger oss tillsammans och
pratar om Vad har vi gjort? Vad har barnen fått med sig? Blev det som vi hade tänkt?
Hur vill vi gå vidare till nästa vecka? Vi reflekterar vårt arbete tillsammans och
planerar kommande vecka Vi använder denna mall som grund (Se bilaga 5.)
Samtidigt som vi reflekterar över veckan har vi med oss ett Lotusdiagram där
läroplanens mål syns tydligt, vi kan där stryka över i diagrammet vilka mål vi jobbat
med för att tydliggöra för oss själva att vi inte missat något. Skickar med vår sist
gjorda dokumentation från Nallens Dag i bilaga 12 så kan ni se hur våra
dokumentationer kan se ut.
13. Klagomålshantering (Beskriv rutinen)
Vårdnadshavarna är informerade om att de framför ev. klagomål till någon av oss
Catrine eller Lotta. Vi har också sagt att det går bra att vara helt anonym, skriv då ett
brev och skicka det anonymt till oss. Viktigast är att det kommer till vår kännedom om
det är någonting man inte är nöjd med. Vid ev. klagomål/missnöje kommer vi ha ett
gemensamt möte och upprätta en handlingsplan. Vi kommer göra precis allt för att
lösa ett problem. Klagomålsrutinerna finns väl synligt på vår hemsida.
14. Barnsäkerhet (Beskriv hur verksamheten förebygger risken för olyckor i barnens
fysiska miljö̈)
Bifogar (bilaga 6.) ”Egenkontroll av säkerhet i köket” samt (bilaga 7) ”Handlingsplan
utflykter”
Vi går igenom följande regelbundet:
Dörrstoppsskydd, lådspärrar, Barnsäkra eluttag, persiennsnören, vagnen och första
hjälpen väskan. Deltar kontinuerligt i första hjälpen utbildning, Vi har rutiner för
brandsäkerhet och har brandövning med barnen minst en gång /år. Förvarar aldrig
kemikalier i barnens höjd. Tippskyddade möbler,
Vid matsituationen ser vi till att vi delar maten så att det inte finns någon
kvävningsrisk. Vi ser till att barnen alltid sitter still när de äter, även vid fruktstunder
etc.
Barnen använder hjälm ”gröna spännen” när de cyklar
Vuxennärvaro och mindre grupper ger en ökad barnsäkerhet. Då vi är ute mycket
(utan staket) har vi tydliga regler som gäller att barnen aldrig får gå längre bort än att
de kan se oss.
Vi dokumenterar varje dag barnens närvaro och tar alltid ett gruppfoto på alla barn
innan vi ger oss av hemifrån. Vi räknar in barnen hela tiden under dagen då vi är ute
och har rutiner för hur vi går till väga om något barn skulle försvinna. Fotot tar vi för
att alltid veta vad ett barn hade på sig om olyckan någon gång skulle inträffa och ett
barn skulle försvinna.
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15. Beskriv era rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling
Enligt diskrimineringslagen och skollagen ska alla behandlas lika samt skyddas mot
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi vill motverka diskriminering
och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, ålder, religion
funktionsnedsättning etc. Utöver det som anges i diskrimineringslagen har vi också
en plan som vi uppdaterar årligen, (den finns på vår hemsida) där vi går igenom hur vi
arbetar mot kränkande behandling genom att vi genast tar tag i språkbruk eller
beteende som är kränkande, vi väntar aldrig. Vi har dagliga samarbetsövningar/lekar
med barnen. Vi uppmuntrar till positiva handlingar och beteende samt lyfter barnens
starka sidor och stärker deras identitet. Vi har dagliga samtal med vårdnadshavarna
om barnens vistelse hos oss och har diskussioner och reflektioner tillsammans med
barn och vårdnadshavare. Det är viktigt att alla kan komma till oss utan att känna
rädsla för någon form av kränkande behandling och att vi ser olikheter som en
tillgång.
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Bilaga 1
Styrdokument (Beskriv hur verksamheten tar vägledning utifrån styrdokumenten, t. ex
skollagen och Lpfö18)

2.1 NORMER OCH VÄRDEN
Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla






öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa
andra,
förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i
vardagen,
respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Vi arbetar med kompisböckerna (både de vanliga och de utifrån barnkonventionen), både de fysiska böckerna samt
via polyglutt. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor i vårt tema och i våra vardagliga rutiner.
Vi arbetar med drama för att konkretisera berättelserna
Vi uppmärksammar varje år Rocka Sockorna, då vi under veckan hyllar allas olikheter.
Vi uppmuntrar till samarbete och socialt samspel. Vi är närvarande pedagoger vilket hjälper barnen med det
sociala samspelet. Nästan dagligen har vi samarbetslekar/övningar som stärker gruppen i deras samarbete vilket
ger en ökad trygghet.
Vi pratar med barnen om vad demokrati innebär och ser till att alla barn får uttrycka sin åsikt. Vi tycker det är
viktigt att alla våra barn känner sig hörda.
Vi arbetar med värdegrundsfrågor, genus, hur vi är mot varandra, våga säga stopp och kunna respektera ett stopp
samt konflikthantering.
Vi arbetar mycket med hållbar utveckling både i naturen vår miljö vi vistas i samt vår personliga hållbara utveckling.
Vi sorterar våra sopor tillsammans med barnen, vi skräpplockar i naturen, vi lär oss mycket om varför vi ska värna
om vår natur bl.a. genom att vi studerat vattnets kretslopp, klimatförändringar, vad kan jag och min familj göra för
att värna om miljön m.m.
Då vi arbetat med värdegrundsfrågorna mycket i verksamheten kan vi se en ökad förståelse, samhörighet och
omsorg om varandra och vår miljö.
Vår barngrupp är väldigt medvetna om när någon saknas. Alla är lika viktiga och man vill gärna veta varför en
kompis inte är på plats. Vi märker att det gäller alla barn. Alla våra barn är lika värda för varandra.
Barnen har blivit duktigare på att lyssna mer på varandra. De tycker själva att det är viktigt att alla lyssnar när en
pratar, där påminner de ofta varandra. De börjar också få en förståelse för demokratiska val, förståelsen för att
man inte alltid kan få som man vill, men man ska alltid ha rätt att bli lyssnad till.
Vi kan se att barnen är hjälpsamma mot varandra. Här är bl.a. en styrka att vi har barn i alla åldrar. De äldsta
barnen tycker om att hjälpa de yngre samt varandra. De yngre barnen ser upp till de äldre och vill göra likadant.
Det här kan vi se överallt. I hallen, vid matsituationer, vid skapande verksamhet, i eken och konflikthanteringen.
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Bilaga 1
Barnen är duktiga på att säga stopp och om de inte blir lyssnade på har de blivit bättre på att säga till oss
pedagoger om vi missat situationen så vi får en chans att hjälpa dem.
Vi arbetar utforskande och med stor nyfikenhet tillsammans med våra barn, det upplever vi skapar lärande,
delaktighet, inflytande och samspel hos barnen.
Då vi kan se att arbetet med kompisböckerna hjälper barnen vill vi fortsätta hålla det arbetet levande.

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE
1. Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla


sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och
personliga integritet,
Vi uppmuntrar alltid barnen till att prova och vi hjälper dem att lyckas. Vi stärker barnen och visar att vi
tror på dem, vi belyser allt positivt. Materialet ”stopp min kropp” är levande i vår vardag, vi läser och
samtalar om detta viktiga ämne. Vi är närvarande i barnens vardag, då vi är en liten grupp är det lättare
att vara lyhörd och hinna med. Alla barn ska få känna att de är viktiga, lära sig mer om sig själva, om andra
oc h om världen.



självständighet och tillit till sin egen förmåga
Vi uppmuntrar och stöttar barnen att prova. Vi visar att vi tror på dem, att de kan. Vi ser alla barn som
kompetenta. Vi berömmer och peppar.



nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
Vi ger barnen tillgång till material och tid. Vi är medvetna, nyfikna meduppäckare tillsammans med
barnen. Då vi visar att det är roligt och spännande kan vi se att det smittar av sig på barnen. Barnen lär
oc h utvecklas i leken. De utvecklas socialt i samspel med andra och de lär sig förstå sina egna och andras
känslor. Genom leken ser vi hur barnen tolkar världen, vi är närvarande i barnens lek, ibland genom att
bara finnas vid sidan av, ibland aktiva mitt i leken men alltid lyhörda för att se vad och när vi ska tillföra
rekvisita eller samtal för att hjälpa barnen utveckla leken. Vi respekterar barnens ”äganderätt” till sin lek.



förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå̊
rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
Vi uppmuntrar alltid barnen att prova, få känna att de kan. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa, prata med
varandra och våga säga ifrån. Vi lär barnen att ta ansvar för sig själva och miljön de vistas i. Barnen lär sig
regler och turtagning under leken. Vi är närvarande i leken och hjälper till med mer material när vi ser att
det tillför leken något extra, finns där när de behöver stöttning samt kan vara vid sidan av ibland och
”bara” observera. Vi har ofta samarbetsövningar/lekar tillsammans. Vi jobbar med de tio kompisböckerna
där vi grottar ner oss lite extra i ämnena i böckerna såsom ”dela med dig” ”säg förlåt”, ”lyssna och kom
överens” m.fl. vilka stärker barnens förmåga att nå det uppsatta målet.



förmåga att lyssna på̊ och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge
uttryck för egna uppfattningar,
Vi låter barnen berätta en i taget, visar att det är viktigt att vi lyssnar när någon annan pratar. Vi visar ofta
på att det är en styrka att vi alla är olika eller tycker olika. Varje vecka har vi två maskotar, två troll Putte
oc h Busan som följer med något barn hem. De här trollen älskar att läsa böcker och vill så göra hemma
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Bilaga 1
hos barnet. När barnet kommer tillbaka med trollet tar det också med sig en bok, en bok som de tyckte
om lite extra. I samlingen får barnet sedan berätta om boken för sina kompisar, antingen själv eller att vi
hjälper till att läsa den och berätta om vad det var som gjorde att jag valde just den boken. Här får barnet
öva på att på att berätta och kompisarna för öva på att lyssna och reflektera både över handlingen i
boken och därefter kan de prata tillsammans om vad de tyckte om boken, här får vi också se och
respektera att vi tycker olika. Vi är närvarande pedagoger som uppmuntrar barnen till att ge uttryck för
sina egna uppfattningar, vi samtalar mycket och reflekterar tillsammans med barnen.


fantasi och föreställningsförmåga,
Barnen visar intresse för böcker, bilder och våra sagolådor, vi arbetar också med flanosagor. De ”läser”
gärna böckerna själva och för sina kompisar både fysiska böcker, via Polyglutt och medhjälp av
sagopåsarna. Vi fantiserar tillsammans med barnen. Under december månad flyttar Nisse och Nissan in.
Två osynliga tomtenissar som skickar brev, syns på film m.m. barnens fantasi och föreställningsförmåga
utmanas. Vi har ofta en form av äventyrspedagogik både ute och inne i vårt temaarbete. Därigenom får
barnen kunskap genom spännande upplevelser som engagerar kropp och själ.



motorik, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det
är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
Vi är väldigt mycket ute i skogen, där tränar barnen sin motorik, balans, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning helt naturligt i lek och rörelse. Vi rör oss mycket ute i Brunna vilket ger många steg till
våra barns ben. Vi har även rörelsesamlingar både inom och utomhus, såsom rörelselek, miniröris etc. Vi
samtalar ofta om hur viktigt det är med kost, motion och avkoppling. Värnar om barnen välbefinnande. Vi
serverar mat lagat från grunden med bra råvaror där mycket av vår mat är ekologisk. Vi ser till att barnen
får växla lek och rörelse med vila. Varje dag när de yngsta barnen sover som har sovvila, så har vår äldsta
sagovila. Den växlar vi mellan att få se en saga på polyglutt, att vi vuxna läser en fysisk bok, att barnen får
lyssna på en uppläst bok eller att vi tillsammans lyssnar på lugn musik tillsammans en stund. Barnen är
delaktiga i matlagningen, där tränar de också sin motorik, de presenterar stolt maten de varit med att
laga för sina vänner och presenterar dagens grönsaker som vi smakar tillsammans. Vi ser att det är viktigt
med goda kosthållning tidigt för bättre hälsa och välbefinnande även i vuxen ålder.



förmåga att använda och förstå̊ begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå̊ sin
omvärld
Se bilaga språk



förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och
erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
Vi erbjuder olika material att skapa med både inne och ute. Vi vill att barnen ska få skapa med olika
material och med alla sina sinnen. Vi skapar med gammalt och nytt, med tex lera, gips, papier mache,
naturmaterial m.m. måla med olika tekniker.
Vi dramatiserar ofta sagor, berättelser eller händelser för barnen både vi pedagoger som ”skådespelare”
eller tillsammans med barnen, barnen fortsätter sedan dramatisera själva och för varandra. Vi
dramatiserar också med olika material i form av sagolådor.
Rörelse, sång, musik och dans är aktuellt hela tiden hos oss. Vi blandar Sångsamlingar, rörelselekar
instrumentsamlingar och dans till musik eller härma dans och rörelse via teve/projektor.



intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin
förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasatta och samtala om dessa,
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Vi läser sagor både fysiska böcker och via Polyglutt. Barnen berättar sagor för varandra. Barnen använder
läsplattan med pedagogiska appar. Vi forskar tillsammans med barnen med hjälp av dator, läsplatta och
telefon. Vi har provat på green-screen för att kunna se hur det fungerar, det visar på att allt vi ser inte
alltid är sant, vilket för oss in på att vara källkritiska.


ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka
tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och
med skilda syften,
Vi läser många böcker tillsammans med våra barn, varvar fysiska böcker med böcker från Polyglutt. Vi har
boksamtal tillsammans med barnen i mindre grupper med vissa utvalda böcker. Under boksamtalen
ställer vi frågor utan rätt eller fel svar, vi ställer också frågor hur barnen tänker och vad de lärt sig. Vi
uppmuntrar barnen att reflektera fritt. Vi berömmer barnens gissningar och egna frågor.
Vi benämner allt vi gör för, hela tiden för att stärka barnens ordförråd. Vi använder frågor som när, var
hur och varför. Vi har språksamlingar där vi lägger ännu mer vikt vid språket, rim och ramsor, lägesorden,
vi kommunicerar och argumenterar och leker olika språkstärkande lekar.



intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla
budskap,
Vi uppmuntrar barnen att skriva sitt eget namn, att ”lekskriva”. Vi formar bokstäver både i naturen och
hemma. Både med hjälp av papper och penna och av naturmaterial. Vi kan forma bokstäver i sanden och
vi ljudar hur de låter. Några av våra barn har ett stort intresse för skriftspråket och det smittar av sig på
de andra barnen. Vi tillhanda håller material som lockar barnens intresse. Vi har bokstäver synligt.



sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för
värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala
kulturlivet,
Vi har skapande, drama, musik i vår verksamhet. Vi besöker biblioteket tillsammans med barnen. Vi deltar
i de teatrar kommunen erbjuder, samt dansen som kommunen erbjuder. Vi uppmärksammar våra
traditioner såsom påsk, midsommar, halloween, jul, nyår, julgransplundring, Nobeldagen, valborg m.fl. Vi
pratar också om andra högtidsdagar som finns runt om i världen såsom t.ex. Ramadan, Eid och kinesiska
nyåret.



både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en
nationell minoritet,
Vi har inget barn som har ett minoritetsspråk. Vi är medvetna om att minoritetsspråken är finska,
meänkieli, samiska, romani och jiddisch.



både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än
svenska,
Vi talar svenska med barnet och föräldrarna talar sitt modersmål med barnen. När vi kan barnets
modersmål förstärker vi ibland det vi sagt genom att upprepa det vi sagt på barnets modersmål. När vi
läser böcker kan vi också se till att lyssna på boken på barnets modersmål.



svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har
behov av teckenspråk,
Vi har idag inget barn med hörselnedsättning som behöver teckenspråk, däremot använder vi TAKK i vissa
sammanhang med barnen, vilket vi försöker utveckla mer och bli bättre på. Vi kan se att när vi använder
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TAK K förstärker vi det vi vill förmedla, samtidigt som talet blir tydligare och långsammare vilket vi ser kan
vara bra för alla barn för att hjälpa dem utveckla sitt språk.


förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika
lösningar av egna och andras problemställningar,
Vi använder lättillgängligt konstruktionsmaterial såsom lego/bygglek/pussel/spel. Vi erbjuder också
material för sortering, räkning och olika former. Vi använder oss av räknelekar/sagor och sorteringslekar
oc h rytmik. Matematik kommer in i vardagssyssyelsättningar som t.ex. dukning, matlagning, bakning. Vi
tar vara på vår vardagsmiljö och situationer i vardagen. Vi uppmuntrar barnen att kategorisera, sortera
oc h ordna med material som finns inne och ute. Vi utmanar barnen att tänka om eller tänka annorlunda.
Vi hjälper barnen att se sammanhang genom att utmana dem med frågor. Vi betonar lägesorden. Vi leker
in matematiska begrepp. Vi använder ljusbord där barnen också kan se reflektera, jämföra m.m. Vi har
utegrupper med samlingar som fokuserar på matematik där vi reflekterar över olika lösningar av egna och
andras problemställningar.



förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster,
antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
Vi erbjuder olika matematiska material som tex klossar, lego, måttband, timglas, träsiffror, linjaler,
kulramar m.m. Vi räknar tillsammans med barnen, vi mäter och jämför, vi sorterar och pratar om former.
Vilken färg har bilarna eller vilka former finns runt oss. Hur många tallrikar och glas behöver vi när vi
dukar? Ute kan vi samla kottar, pinnar och stenar som barnen får sortera, klassificera, räkna och jämföra
Vi visar hur matematiken fungerar när vi tex bakar eller lagar mat tillsammans. Barnen utvecklar genom
det även sitt språk, lär sig olika begrepp och dra olika slutsatser. Ger barnen möjlighet att uppfatta
tidsuppfattning, använder då även olika hjälpmedel såsom time-timer, klockan, almanacka.



förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband
mellan begrepp,
Vi jämför och sorterar utifrån färg, form och storlek, längd och vikt. Hur kan vi ställa oss själva eller någon
sak bakom, framför, bredvid, över eller under? Vi kan dela frukter i halva, fjärdedelar eller åttondelar. Vi
har mattesamling ute med barnen i skogen, då tillsammans även med barnen från dagmamma i Brunna.
När vi bakar och lagar mat använder vi matematiska begrepp. I vardagsleken – En glass kostar tio kronor i
barnens affär, hur många barn får plats i rockringen, vi bygger ett stort hus, hur många bitar kvar på
pusslet, vi samtalar och diskuterar tillsammans med barnen.



förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor,
natur och samhälle påverkar varandra,
I vårt Grön Flagg arbete jobbar vi mycket med naturens olika kretslopp. Vi har jobbat med vattnets
kretslopp, där vi lärt oss att vattnets vi har idag är samma vatten som dinosauriernas tid, då ser vi att vi
behöver värna om vattnet, vi har gjort ett slutet ekosystem med växter i som vi följt, vi ser hur vattnet
c irkulerar och hur växterna behöver solljus. Naturens kretslopp från frö till frukt och tillbaka till frö. Vi har
i samarbete med hemmen jobbat med vad vi kan göra för att spara på naturen, cykla i stället för att ta
bilen, släcka lampor m.m. Vi lär och pratar om hur vi, naturen och samhället påverka varandra.



förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
Då vi sorterar våra sopor tillsammans med barnen lär vi oss hur och varför. Vi har alltid med oss soppåse
när vi är ute och går och tar med oss skräp som slängts i naturen. Vi ser vad som händer med skräp som
slängs i naturen genom att vi gräver ner en ”skräpplanka” med olika sorters skräp på. När den grävs upp
ser vi om något finns kvar och tar reda på hur lång tid det kommer ta för det att brytas ner, då tar vi hjälp
av internet. Vi arbetar tillsammans med familjerna där vi hjälps år att prata om vilka val vi kan göra för att
bidra till en hållbar utveckling. Vi kan alla göra olika val som bidrar till en hållbar utveckling. Vi
medvetandegör barnens egen delaktighet i naturens kretslopp. Vi vuxna medverkar aktivt och utgör goda
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förebilder och visar hur vi värnar om vår miljö för att bidra till en hållbar utveckling. Vi har också
individens hållbara utveckling med oss. Vad behöver jag som person för att må bra nu och i framtiden. Ett
arbete som genomsyrar mycket av vårt Grön-flagg arbete.


förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska
processer och fysikaliska fenomen,
Vi läser faktaböcker om djur och natur, både fysiska böcker och på Polyglutt. Vi söker också fakta genom
våra läsplattor. Vi har med mikroskopägget ut i naturen där vi utforskar naturen. Vi är lyhörda och tar vara
på frågor och situationer som uppstår och lär tillsammans med barnen, (vi är medupptäckare tillsammans
med barnen) Vi jobbar även med materialet naturvetenskap i förskolan och andra experiment inom kemi,
biolog, hållbar utveckling, fysik och skapande naturvetenskap, där barnen får experimentera, uppleva,
analysera och reflektera tillsammans i grupp. Vi följer årstidsväxlingarna i naturen som en naturlig del av
verksamheten. Vi har utegrupper tillsammans med dagmamma i Brunna där vi har en Grön Flagg grupp. I
den arbetar vi med naturvetenskap och kunskaper om växter och djur.



förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om
naturvetenskap och teknik,
Vi experimenterar och utforskar tillsammans med barnen. Vi reflekterar med barnen, både enskilt och i
grupp. Barnen ställer frågor och vi hjälps åt att hitta svaren., vi söker i böcker och andra källor
tillsammans. Vi har just haft ett stort tema om rymden som innehållit mycket naturvetenskap och teknik,
Barnen har beskrivit sitt lärande i olika uttrycksformer, genom tex, skapande, sång, berättande etc. Ett
arbete som fortfarande lever vidare i vårt a rbete då det är ett spännande ämne som ännu intresserar
barnen.



förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
Vi pratar om vad teknik är. Tillsammans med barnen upptäcker vi och utforskar tekniken vi har runt om
oss. Teknik i vardagen finns runt om oss hela tiden. I hallen, köket, på toaletten. Vi hittar saker som har
liknande funktion och sorterar tekniska saker i vår vardag utifrån funktion och användningssätt. Tex kan vi
sätta ihop papper både med tejp, gem eller häftapparaten. I en samling kan vi ha några vardagliga
föremål som vi tillsammans utforskar vad de ska användas till. Vi är hela tiden omgivna av teknik, men det
är inte alltid vi tänker på det, men vi försöker göra barnen uppmärksamma på tekniken de har runt om sig
i sin vardag och hjälper de sätta ord på de olika tekniska saker, när det dyker upp.
IK T: Barnen ser de digitala verktygen som självklara verktyg i verksamheten och vi pedagoger kan se att
pedagogiska appar bidrar till ett fördjupat lärande för barnen. De utvecklar t.ex. samspel, språk och det
matematiska tänkandet. Vi kan också på ett enklare sätt plocka in ”hela världen” genom filmer, bilder och
sagor med hjälp av digitala verktyg.
Vi arbetar med programmering, både analog programmering och programmering med vår robot.
Green-screen har vi börjat utforska så smått, där kan vi göra filmer och arbet a med källkritik.
P rojektorn använder vi bl.a. till att titta på sagor med Polyglutt, se på foton tillsammans med barnen när
vi reflekterar, ser på sökt fakta, även till att projicera upp bilder till barnens bygg och konstruktionslek .



förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och
redskap.
Vi erbjuder barnen olika material både inne och ute. Vi vill att barnen ska få prova på att bygga, skapa och
konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Vi tänker på att barnen ska få uppleva md
alla sina sinnen. Både syn, hörsel, känsel, smak och doft vill vi få med. Allt vi kan göra inne kan vi också
göra ute, därför har vi ofta med oss skapande material ut. Bygg och konstruktion i skogen jobbar vi
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mycket med, då har de massor av naturmaterial tillgängligt och vi kan lägga till annat material i form av
tyger, rep, plankor, redskap eller vad som passar för att få ut mer av upplevelsen. I den skapande
verksamheten kan vi stanna upp vid något skapande och låta barnen prova göra samma sak men med en
rad olika material, de vi ritar, kan vi också måla, göra i lera, baka, bygga med klossar lego, skapa i tyg eller
med återvunnet material m.m. m.m. Vi använder projektorn då vi vill förstärka barnens bygg och
konstruktionslek genom att projicera upp passande foto till skapandet.
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BRUNNA SKOGSTROLL | UPPLANDS-BRO
September 2020 - Maj 2021
Hälsningar från Håll Sverige Rent:
Grattis till er Grön Flagg certifiering! Wow vilken fantastisk resa ni har gjort där ni har gjort många nya
lärdomar. Heja alla barnen! Vilken handlingskraft. Vi ser fram emot fortsatt samarbete.
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MÅL KOPPLADE TILL VÅR RESA
Ur läroplanen
NORMER OCH VÄRDEN
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att
hjälpa andra
• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman
och livsfrågor i vardagen
• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

UTVECKLING OCH LÄRANDE
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska sträva efter att varje barn:
• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och
förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya
sätt att förstå sin omvärld,
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med
ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med
andra,
• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
och försöker förstå andras perspektiv,
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• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras
kommunikativa funktioner,
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda
sig av, tolka och samtala om dessa,
• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar
och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans
och drama,
• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande
egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och
förändring,
• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur
människor, natur och samhälle påverkar varandra,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och
samtala om naturvetenskap,
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt
kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

BARNS INFLYTANDE
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska sträva efter att varje barn:
• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet
att påverka sin situation,
• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans
miljö,
• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer
genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Globala mål för hållbar utveckling
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• Hå bar energi för a a
• Bekämpa k imatförändringen
• Hav och marina resurser
• Ekosystem och bio ogisk mångfa d

Läs mer på www.globalamalen.se
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VÅRT ARBETE
VÄXTHUSEFFEKTEN
Tema: Klimat & Energi

Om utvecklingsområdet
Vi har tagit reda på vad växthuseffekten egentligen är. Vi har sökt information i böcker och på
internet samt sett endel filmer. Rymdstyrelsen.se har ett bra lärmaterial om en rymdfigur vid namn
Paxi som vi följt genom alla avsnitt. Vi har genom att sett och läst så mycket information om
rymden lärt oss långt mycket mer än vad vi trodde var möjligt, både barn och pedagoger. Vi hade
kanske från början inte tänkt att gå in så djupt på rymden och alla dess planeter, solsystem, Big
bang, mm. Men varje fråga har lett till en ny fråga, så vårt tema rymden blev sort och otroligt
lärorikt för alla inbladade.
Vi ser att barnens brinnande intresse om rymden gjort att de varit väldigt vetgiriga och hela tiden
velat lära mer. Med den nya kunskaper om rymden och planerna skapas också en förståelse för
varför vi måste vara varsamma mot planeten. Det har genomsyrat hela vårt arbete.
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VÄXTHUSEFFEKTEN
Tema: Klimat & Energi

Om utvecklingsområdet
Efter att vi sökt och läst information om vad växthuseffekten är villevi att barnen skulle få känna
och se på växthuseffekten. Därför tog vi med oss två termometrar ut. Den ena la vi ute i luften och
den andra la vi bredvid men under en glasburk. Vi såg snabbt hur temperaturen steg snabbt i den
ena och det blev mycket varmare på den. Samtidigt som vi såg hur temperaturen steg satte vi en
tunn strumpa på ena handen och på den andra handen satte vi en plastpåse. Helt plötsligt kunde vi
också känna hur påsen i plastpåsen som fick symbolisera växthusgaserna blev alldeles varm och
fuktig.
Nu när barnen verkligen har kunnat känna på hur växthusgaserna påverkar jorden, får vi också en
förståelse för hur viktigt det är att vi hjälps åt att inte skapa mer växthusgaser än nödvändigt. Det
har sedan kunnat leda oss vidare till vad kan vi göra för att inte spä på växthuseffekten.
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VÄXTHUSEFFEKTEN
Tema: Klimat & Energi

Om utvecklingsområdet
Vi har tillsammans med barnen tagit reda på vad vi kan göra för att minska växthusgaserna i vår
atmosfär. Bl.a. kan vi försöka gå eller cykla istället för att åka bil, släcka lamporna i de rum vi inte är
i, låta bli att låta vattnet rinna i onödan, äta mer vegetarisk, försöka äta kravmärkt/miljömärkt mat
m.m. Vi uppmanar barnen att försöka tänka på det här både hos oss och i hemmen, vilket vi hör
hemifrån att många barn gör
Hos oss i Brunna Skogstroll är mycket av maten redan miljömärkt och vi letar ständigt mer som vi
kan byta ut till miljömärkt, både bland maten men även andra produkter i hemmen. Vi plockade
fram ett papper med flera olika miljömärkningar på, sp gick barnen på "miljöjakt" både hos oss och
även hemma då de tog med lappen hem.
Vegetarisk mat har vi infört på matsedeln. Under veckorna är det nu minst en dag med veg. mat.
Barnen uppskattar den maten mer o mer nu ju oftare de får prova på o smaka. Vi ser det som
viktigt att de från unga åldrar lär sig uppskatta den veg. maten, samt får en förståelse för att de är
bra både för jorden, knoppen och kroppen.
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ÅRSTIDERNA
Tema: Djur & Natur

Om utvecklingsområdet
Vi är alltid ute mycket, varje dag är vi ute och många dagar har vi också utedagar, där är vi ute hela
dagarna med både lunch, vila och mellis. Men vi vill med det här målet göra barnen ännu mer
uppmärksamma på vad som verkligen händer ute i naturen under våra olika årstidsväxlingar. Vi har
därför en plats i skogen som vi återkomst till ofta under hösten, vintern och våren för att se vad
som hänt. Även funderat tillsammans om något kommer vara annorlunda där tillsommaren. Vi har
sett myrorna i arbete, sett dem gå i dvala och även sett hur de vaknar upp till våren. Vi har följt
dem lite extra då barnen varit intresserade av dem. Hur ser dem ut på nära håll? Hur bor dem? Vad
äter dem m.m. Vi har även med hjälp av samtalskort med bilder på våra olika årstider pratar kring
ämnet. och barnen har själva fått berätta tex vad man tycker bäst om med de olika årstiderna och
kompisarna har lyssnat.
Det bidrar till en hållbar utveckling när vi får barn som förstår sin natur och lär sig uppskatta den än
mer. Tycker man om naturen, vill man också vara rädd om den.
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ÅRSTIDER
Tema: Djur & Natur

Om utvecklingsområdet
När vi ser på och upplever årstiderna kommer såklart funderingarna på hur vi får våra olika
årstidsväxlingar i naturen. Det har vi såklart tittat närmre på i vårt rymdtema. Vi har sett på hur
jorden ligger i förhållande till solen. Sett hur jorden snurrar runt sin egen axel, vilket ger oss dag och
natt. Sett hur jorden snurrar under ett år runt solen, vilket ger oss våra olika årstider. Såklart har vi
då också uppmärksammat att månen snurrar runt jorden och vilka olika månfaser vi får då.
Barnen har bl.a. genom sina egna kroppar visualiserat ett solsystem.Där en har varit solen, en
månen och en jorden. (även de andra planeterna var med) De har då lättare kunnat förstå hur
jorden kretsar i rymden, och få en ökad förståelse för hur det blir dag/natt samt höst, vinter vår
och sommar.
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ÅRSTIDER
Tema: Djur & Natur

Om utvecklingsområdet
Samtidigt som vi uppmärksammat årstiderna, har vi lärt oss mer om hur de olika årstiderna
uppstår. Hur jorden kretsar runt solen i vårt solsystem. Barnen har i och med det blivit ännu mer
intresserade av planeten jorden, men även av de andra planeterna i vårt solsystem. Vi har läst
många böcker, set fler filmer och videoklipp om det.
Barnen valde också varsin "favoritplanet" som de skapade med stora frigolitbollar och färg. När vi
fått till hela solsystemets planeter fick det även vara med i vårt luciatåg med en sång vi sjungit
mycket under terminen.
Det är fantastiskt att höra hur mycket barnen lärt sig om rymden och planeterna. Och vi tror
verkligen att en ökad kunskap om hur allt hänger ihop gör att barnen när de växer upp förstår att
jorden är fantastisk och värd att värna om.
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VAD ÄR ETT LIV? FINNS DET LIV PÅ ANDRA PLANETER?
Tema: Livsstil & Hälsa

Om utvecklingsområdet
Vi har i vårt tema med årstiderna när vi spanat extra i naturen och sett att det finns så mycket mer
som är ett liv än vad barnen kanske trodde. Människan och djuren är liv, men även gräset,
blommorna och träden. Att det finns så små liv att de bara har någon enstaka cell, tänk att det
finns iv som är så smått att det inte ens syns med blotta ögat. Det här har givit många olika tankar
och funderingar. Hur viktigt är det att allt liv får plats. Vad skulle hända om tex våra bin försvinner?
Vi har under det här temat pratat både om livet på jorden, vår biologiska mångfald och även om
det kanske finns liv på andra planeter. Vi har pratat om vad det är för skillnad på ett liv och tex en
maskin eller en robot.
Barnen är noga med att se hur bina flyger in och ut ur insektshotellet och snart är det dags att se
till att det finnsblommor runt om som bina och fjärilarna tycker om.
När barnen förstår hur viktigt allt liv är för vår jord och vad ett liv kan vara mer. Får vi en ökad
förståelse och en vilja att värna om våra djur och vår natur.
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VAD ÄR ETT LIV? FINNS DET LIV PÅ ANDRA PLANETER?
Tema: Livsstil & Hälsa

Om utvecklingsområdet
När vi tagit reda på vad ett liv kan vara, har vi också funderat på om det kanske kan finnas eller ha
funnits liv på någon annan planet. Efter lite efterforskning tror vi nog att det iaf kan ha funnits
någonform avliv på någon annan planet i solsystemet. Men barnen tror att det kan finnas en planet
någon annanstans i rymden, kanske i ett annat solsystem som har mer utvecklat liv, kanske lika
utvecklat som vi har här på jorden. Eller som ett barn sa, det kanske finns en planet någonstans i
rymden med liv som kommit längre än vi, som infe håller på och förstör sin planet som många
människor gör.
Barnen har ritat hur de tror liv skulle kunna se ut och efter att ha funderat och ritat, så skapade de
sin egen lilla utomjording efter ritningen de gjort.
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UTVÄRDERING
HÅLLBAR UTVECKLING
På vilket sätt bidrog vårt arbete till hållbar utveckling?
Vi har haft ett otroligt lärorikt år, där både vi pedagoger och barnen lärt sig otroligt mycket om
temat rymden och vår jord. Varje fråga har lett till en ny fråga och arbetet blev långt mycket större
än vad vi först trodde. Det har genomsyrat hela vår verksamhet under det gångna året. Vi har fått
en förståelse för det stora som att vår jord kretsar runt solen i ett stort solsystem och att det ger
oss olika årstider, samt dag och natt. Vi har lärt oss se förändringarna i naturen under årets gång,
vilket både barn och vuxna förundras över när man ser närmre på det. Vi har lärt oss att ett liv är så
mycket mer an vad vi först kanske trodde. All den här nya kunskapen gör att alla, både barn och
vuxna får en helt annan förståelse för hur viktigt det är att vi värnar om vår jord, om vår natur och
alla som bor på jorden. När vi lärde oss mer om växthuseffekten förstod vi alla, även barnen, att alla
kan vi göra något. och vi gör det också. Det vi har jobbat med under det här läsåret kommer
verkligen bidra till en hållbar utveckling, både här och nu, men även i framtiden.

Vad behöver vi utveckla?
Under årets som gick så blev temat så stort, långt mycket större än vad vi kunde ana att vi ibland
hade svårt att hålla oss till den röda tråden. Vi fick verkligen jobba för att till sist knyta ihop säcken.
Till nästa år måste vi bli ännu duktigare på att försöka hålla den röda tråden och styra in oss på rätt
väg. Så även om vi lärt oss mycket nu så blev det vissa svårigheter på slutet, vilket vi hoppas kunna
undvika i kommande arbete med grön flagg.

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
På vilket sätt var barnen eller eleverna delaktiga?
Barnen har varit väldigt delaktiga och haft inflytande hela vägen. Vi har flera gånger i månaden
pratat med barnen om vart vi är nu, vad vi har lärt oss och vad vi vill veta mer om. Det är barnens
frågor och funderingar som lett oss vidare i vårt arbete.

Vad behöver vi utveckla?
Vi behöver bli bättre på att styra arbetet, absolut att vi vill fortsätta följa barnens intressen och
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lyssna på deras frågor och ta reda på svaren. Men vi behöver utveckla en plan till hur vi trots det
gör en plan över hur vi håller oss till den röda tråden.

HANDLINGSKRAFT
På vilket sätt visade barnen eller eleverna på handlingskraft?
Vi känner att det här temat har involverat alla barn, de har visat stor handlingskraft genom att de
har många frågor, de tycker om att vara med på alla våra aktiviteter . Barnen är inte bara med i
aktiviteterna och ställer frågor, vi ser också att de leker kring de dom lärt.

Vad behöver vi utveckla?
Under det här temat ser vi att alla våra barn har tagit del av lärandet. Det vi känner att vi behöver
utveckla är hur vi ska få med våra allra yngsta barn lika mycket som de äldsta. För även om alla fått
med sig nya kunskaper känner vi att det här temat har varit lättare att få med de äldsta barnen. Så
till nästa tema vill vi utveckla hur vi får med oss det allra yngsta lika mycket som de äldre.
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BRUNNA SKOGSTROLL | UPPLANDS-BRO
Augusti 2019 - Juni 2020
Hälsningar från Håll Sverige Rent:
Grattis till er Grön Flagg certifiering! Vilken fin och lärorik resa där ni har arbetat med lärande för hållbar
utveckling och på så sätt även de Globala målen. Ni har haft många spännande aktiviteter med allt från
att ni har ritat djur och pratat om vilka djur som bor i skogen samt hur deras spår ser ut till att ni har lärt
er mer om allemansrättens samt haft en tipspromenad. Det låter som om ni hade en riktigt mysig dag i
skogen och vad roligt att höra att barnen är så engagerade och gärna är med och planerar. Bra jobbat
både barn och pedagoger, vi hejar på er! Tack för att ni är med oss och bidrar till en mer hållbar framtid.
Tillsammans kan vi göra skillnad!
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MÅL KOPPLADE TILL VÅR RESA
Ur läroplanen
NORMER OCH VÄRDEN
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att
hjälpa andra
• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

UTVECKLING OCH LÄRANDE
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska sträva efter att varje barn:
• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt
förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur
människor, natur och samhälle påverkar varandra,
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt
kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och
samtala om naturvetenskap,
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BARNS INFLYTANDE
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska sträva efter att varje barn:
• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet
att påverka sin situation,
• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans
miljö,
• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer
genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Globala mål för hållbar utveckling
• Hä sa och vä befinnande
• Ekosystem och bio ogisk mångfa d

Läs mer på www.globalamalen.se
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VÅRT ARBETE
DJUREN I VÅR SKOG
Tema: Djur & Natur

Om utvecklingsområdet
När vi startade upp i höstas hade vi en utedag vid Stigstorp, vi började mad att prata om vilka djur
som bodde i vår skog. Barnen nämnde alltifrån myror, sniglar och nyckelpigor till ekorrar, harar och
älgar. Vi tittade på olika djur figurer och barnen förundrades över att storaälgar, rävar och kanske
björn också kunde finnas runtom i skogarna, men vi valde bort tigrar, zebror och giraffer.
Vi hade med oss vattenfärger ut och barnen valde några djur som de målade av.
Medan barnen målade av djuren fick de syn på olika detaljer som hur många ben har en spindel, hur
stor är egentligen älgen. Barnens nyfikenhet inför djuren i skogen tog ny fart efter våra
diskussioner.
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DJUREN I VÅR SKOG
Tema: Djur & Natur

Om utvecklingsområdet
Två gånger i veckan har vi haft Grön Flagg grupp. Barnen har här varit indelade efter ålder. Vi har
varit i skogen när vi haft vår Grön Flagg grupp. Här har vi bl.a. lånat många böcker från biblioteket
för att lära oss mer om djuren i vår skog. Vi har läst mycket, men även använt oss av internet för att
tex lyssna på hur djuren låter. En dag när vi satt och lyssnade på hur älgen lär, tyckte vi precis det
lät som om en älg svarade i skogen. Ingen vet om det var det, men det var en magisk upplevelse för
oss alla. Vi har letat och hittat olika spår efter djur. Även om det inte var så mycket snö i år att vi
inte kunde se så många djurspår, så hittade vi ändå spår i form av spillning och man kunde se vart
djuren har ätit m.m.
Barnens intresse för djuren har växt mycket. Vi kan märka att de fått en annan respekt för skogen,
när vi är i därså är vi ju trots allt hemma hos djuren, de bor ju där. De har också blivit mer
uppmärksamma ser själva fågelbon och spår efter djur. När barnen får mer kunskap om djuren och
skogen tycker vi oss märkt att de uppskattar naturen, vilket vi hoppas kommer följa dem genom
livet.
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DJUREN I VÅR SKOG
Tema: Djur & Natur

Om utvecklingsområdet
Vi har under våra Grön Flagg gruppen följt livet i en myrstack genom de olika årstiderna. Vi har vid
flera tillfällen gått tillbaka till myrstacken. Under vinter var det alldeles öde vid myrstacken, ingen
var vaken. Vi tog reda på hur myrorna kan hålla värmen under vintern, sedan provade vi själva att
hålla värmen på samma sätt. Alla barnen ställde sig tätt, tätt invid varandra och kände av värmes
som blev kompisar emellan.
På hösten och våren däremot var det full fart i myrstacken. Vi har tittat vart de kan tänkas gå, hur
de bär saker och mat till stacken. Barnen reflekterade över att myrorna tycks vara väldigt starka då
de bär saker som är mycket större och tyngre än de själva.
Vi matade dem med lite pärlsocker en dag, när vi hällde pärlsockret en liten bit utanför stacken
blev det en väldig aktivitet bland myrorna när de kämpade med att bära in sockret i stacken.
Vi har tittat på myror genom luppen och sedan tillverkade vi myror av kottar och kvistar. Lite svårt
var det allt att räkna hur måna ben myrorna hade, de ville inte direkt vara still.
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ALLEMANSRÄTTEN
Tema: Djur & Natur

Om utvecklingsområdet
Under våra Grön Flagg träffar i skogen har Allemansrätten alltid varit i fokus, eller egentligen alltid
när vi är ute i skogen, vilket vi ofta är. Vad får man och vad får man inte göra i skogen. Barnen våra
har väldigt bra koll på allemansrätten just nu. Det känns som om att det varit bra att vi jobbat med
allemansrätten parallellt som vi arbetat med djuren i vår skog, mycket som går hand i hand och det
känns som om barnen verkligen respekterar att vara försiktiga i skogen, då det faktiskt är djurens
bostad.
Som avslutning på Grön Flagg gruppen hade vi en tipspromenad om allemansrätten, först för de
äldsta barnen och därefter vill de göra samma tipspromenad för sina yngre kompisar. Vi vuxna
hjälpte dem att läsa frågorna, men barnen var så duktiga på att förklara svaren för de yngre
vännerna.
Att lära sig orm allemansrätten ser vi är ett lärande för livet. När barnen lär sig uppskatta skogen
och förhoppningsvis vilja tillbringa mer tid där även som äldre. Då är det både viktigt att veta vad
man har för rättigheter och skyldigheter.
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KÄNN IN SKOGEN
Tema: Livsstil & Hälsa

Om utvecklingsområdet
Som uppstart på att känna in skogen åkte vi till Lillsjötoppen, med fantastisk utsikt. Vi fokuserade
på några av våra sinnen. Vi tittade ut med kikare över utsikten, tittade långt bort, men tittade även
med lupp, tittade nära.
Vi satt en stund alla i gruppen, blundade och lyssnade på vad vi hörde. Vi trodde kanske att barnen
skulle svara att de hörde bilarna eller barnen nere vid vattnet, men de hörde vinden i träden, gräset
och fåglarna.
Vi samlades och hade en "känsellek" hämta något taggigt, något mjukt, något kallt etc. För att göra
barnen uppmärksamma på känseln.
Vi har efter den här dagen ofta tagit in skogen med våra sinnen och lagt lite extra fokus på olika
sinnen i Grön flagg gruppen. Vi smakar ofta på skogen granskott på våren, blåbär till sommaren,
plockat hem lite svamp och smakat på till höstens svampar. Att sitta en stund och bara lyssna eller
att lägga sig ner på marken och titta på trädtopparna känner barnen fridfullt.
När barnen får känna av skogen med sina sinnen tror vi att de lär sig uppskatta den mer, vilket vi
hoppas de tar med sig i framtiden. Att som äldre kunna använda skogen för avkoppling, motion
friluftsliv tror vi gynnar den framtida hälsan
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UTVÄRDERING
HÅLLBAR UTVECKLING
På vilket sätt bidrog vårt arbete till hållbar utveckling?
Vi har fått barn som blivit mer nyfikna och mer medvetna om vilka djur som bor i vår skog. Med den
nya kunskapen har barnet fått en större förståelse för varför vi ska värna om djuren och naturen.
Parallellt med det har vi jobbat med allemansrätten, barnen vet nu vad man får och inte får göra i
skog och mark, en kunskap vi hoppas och tror de ska bära med sig genom livet. Vi har även ägnat
mycket tid till att uppleva skogen med alla våra sinnen. Efter den här tiden ser vi att barnen
uppskattar naturen till mycket, både som avkoppling och en plats som ger mycket frihet och fina
naturupplevelser. Vi hoppas att det är en känsla de får med sig genom livet. Vi har ägnat mycket tid
till det här då vi ofta är ute i skogen, samt att barnen haft Grön flagg grupp två gånger per vecka.

Vad behöver vi utveckla?
Nu har vi i våra grön flagg grupper indelade efter ålder för att kunna anpassa lärandet. Vi önskar
utveckla arbetet än mer i den större gruppen då vi har alla åldrar för att få en ännu bättre röd tråd
genom veckans alla dagar, och inte bara i grupperna.

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
På vilket sätt var barnen eller eleverna delaktiga?
Under veckans andra grön flagg grupp har vi ägnat en stund till att gå igenom vad vi har gjort och
upptäckt så lång, samtidigt grovplanerar vi vad vi vill upptäcka nästa vecka, därefter har
pedagogen gjort finplaneringen inför nästa vecka.

Vad behöver vi utveckla?
Även här försöka få med arbetet mer under veckans alla dagar.
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HANDLINGSKRAFT
På vilket sätt visade barnen eller eleverna på handlingskraft?
De visar en enorm upptäckarglädje och nyfikenhet. De är gärna med i planeingen inför hur vi ska gå
vidare i arbetet.

Vad behöver vi utveckla?
Svåraste har vi tyckt det varit att få de yngsta barnen delaktiga i alla moment. Det var lättast att få
alla barn delaktiga i djuren i vår skog, svårare med de yngsta i känna in naturen med sina känslor.
En tanke vi ska ta med inför nästa års planering, välj målet så det är lätt att få alla barn lika
involverade.
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Värm maten ordentligt till minst 70 grader. OBS Mikrovågsugn kan värma lite ojämnt. Rör om
eller låt maten stå en stund så värmen fördelar sig.
Genomstek alltid all slags kött när små barn ska äta det.
Genomstek alltid fågel och köttfärs
Om du håller maten varm, gör det i minst 60 grader.
Tillagad mat som ska sparas skall kylas så snart som möjligt.
Snabbt i med kylvaror i kylskåpet. +4-5 är en bra temperatur.
-18 grader är en bra temperatur för frysen.

ÖVRIG SÄKERHET I KÖKET





Knivar, saxar och övriga vassa föremål i säkert förvar
Spisen – ugnsluckan, tippskydd, spärr för luckan.
Maskindiskmedel och andra medel placeras oåtkomligt för barnen.
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1. Tillsyn

En tillsyn bidrar till en trygg miljö, goda resultat och en likvärdig
förskola/pedagogisk omsorg för fler barn inom Upplands-Bro kommun.
Tillsynen utgår från de lagar och regler som gäller för förskolan eller den
pedagogiska omsorgen, samt kommunens tillämpningsföreskrifter.
Syftet med regelbunden tillsyn är att kontrollera att huvudmannen och
verksamheten uppfyller de krav som ställs i lagar och regler som gäller för
förskola eller pedagogisk omsorg. Här ingår att fatta de beslut om åtgärder som
kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel
som upptäcks vid granskningen. En annan uppgift inom ramen för tillsynen är
att arbeta förebyggande genom att lämna råd och vägledning.
1.1
Tillsynens genomförande
Tillsynen genomfördes i form av ett fysiskt besök i verksamheten den 15
november 2021. Från Utbildningskontoret deltog utredare Ann-Louise
Rantanen och Josefin Almberg. Under besöket genomfördes rundvandring i
verksamhetens inomhus-och utomhusmiljöer. I samband med tillsynen
lämnade pedagogisk omsorg, Dagmamma i Brunna in skriftliga underlag med
bilagor, som biläggs denna rapport. Huvudman har getts möjlighet att lämna
kommentarer på denna rapport.
1.2
Intryck och bedömning
Utbildningskontorets utredare ser en välfungerande pedagogisk omsorg där
barnen ges stora möjligheter att växa och utvecklas.
har lång
erfarenhet av att arbeta som dagbarnvårdare, är positiv och har ett stort
engagemang.
Verksamheten har ett tätt samarbete med flera andra pedagogiska omsorger i
området, vilket ökar flexibiliteten i det pedagogiska arbetet. Det finns till
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exempel möjlighet att organisera i åldershomogena grupper och att byta lokal
vid behov. Verksamheten inomhus bedrivs i en tillbyggd lokal som anpassats
för det pedagogiska arbetet. Utbildningskontorets utredare uppfattar att lokalen
är rymlig och möjliggör en varierad verksamhet som stimulerar barns lärande.
Vidare finns ett stort utbud av leksaker, kreativt material och naturmaterial
tillgängligt. Det pågående arbetet presenteras för vårdnadshavare på väggarna
och påminner barnen om vilka aktiviteter och ämnen de arbetar med.
Utomhuspedagogik är en stor del av verksamheten och på förmiddagarna är de
alltid ute, vilket Utbildningskontorets utredare fick ta del av under besöket, då
de hade planerade aktiviteter i åldershomogena grupper tillsammans med
annan pedagogisk omsorg.
1.3

Utvecklingsområden
1. Huvudmannen/dagbarnvårdaren ska ha en systematisk uppföljning och
utvärdering. I detta ingår att kartlägga verksamhetens förutsättningar
och genomförande, analysera kvaliteten och bedöma verksamhetens
utvecklingsbehov, besluta om vilka områden som behöver utvecklas för
att stimulera barnens utveckling och lärande, samt följa upp att
formerna för barnens delaktighet och medverkan i uppföljning och
utvärdering är anpassade efter deras ålder och mognad. 1

Bedömning: Utbildningskontorets utredare ser att det finns god medvetenhet
om hur ett projekt kan planeras, utföras och dokumenteras. Det kan dock göras
en tydligare utvärdering och analys som kan ligga till grund för nya
utvecklingsområden och fortsatt progression.
Råd och vägledning för att utveckla området: I nulägesbilden och planeringen
framåt kan målen och analysen följas upp på ett tydligare sätt. Visa hur ni tar

25 kap 8 § skollagen, Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg, s
31-33.

1
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med det ni lärt er in i nästa planering, så att progressionen blir tydlig och även
kopplingen från förra årets utvärdering till nuvarande planering.
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

den 28 oktober 2021 23:20
Utbildningsnämnden
Josefin Almberg; Ann-Louise Rantanen
Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna Regelbunden tillsyn 2021
Kommun (sparad automatiskt) - kopia.docx; Systematiskt kvalitetsarbete^J
Matematik 2021ht.docx; Systematiskt kvalitetsarbet.docx

Hej.
Bifogat finner ni begärt dokument för Regelbunden tillsyn 2021.
Med vänlig hälsning
Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna
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1. Verksamhetens namn
Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna
2. Adress
/Kungsängen
3. Ansvarig dagbarnvårdare

4. Verksamhetens webbadress

Jag har en aktiv instagram konto med namnet ”dagmammaibrunna” där föräldrarna följer
sina barns dagliga aktiviteter.
5. Antal barn (inskrivna)
5
6. Beskriv ålders-och könsfördelningen bland barnen
1) flicka som född 2016
2) flicka som född 2016
3) pojke som född 2017
4) pojke som född 2018
5) flicka som född 2020
7. Öppettider
Efter överenskommelse med föräldrar, i år (2021) är kl. 7.15- 16.15
8. Avgifter i verksamheten
Kommuns maxtaxa. Inga andra avgifter förekommer.
9. Pedagogisk grundsyn (Beskriv verksamhetens pedagogiska kärna)
Verksamheten genom styrs av Läroplanen. Mitt arbete ska ge barnen en tro på sin egen
förmåga att lära, lära sig samspel, empati, turtagning och att ha respekt för sig själv och
andra. Verksamhetens fokus är barnens intresse och tema/projekt arbete inriktat där
skapande är en självklar del av verksamheten. Jag vill att mina dagbarn utvecklas på sina
egna villkor, får utlopp för sin nyfikenhet och lust att lära sig nya kunskaper och de börjar
skolan med en stadig grund.
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Dagmamma i Brunna verksamheten är inspirerat mycket av Reggio Emilia - filosofin och
Utepedagogik.
Reggio Emilia- filosofin som bygger på en stark tro på människans möjligheter, respekt
för barnet samt en övertygelse om att barn föds intelligenta, med en stark inneboende
drivkraft att utforska världen. Det erbjuds olika material (lera, vatten, textil, trä̈, färg, papper
etc.) både inne och ute. Barnens intresse avgör vilka projekt som man arbetar med i
verksamheten. Valfriheten är viktig och barnens tankar och teorier i centrum.
Utepedagogik som utomhusbaserat lärande är viktigt för barns och vuxnas bildning
och kulturkompetens. Utomhusvistelse kan påverka lek, lärande och välbefinnande positivt i
alla åldrar. Utomhusmiljön är en arena för upplevelser, undervisning och lärande bland barn
och vuxna. Kunskaper blir mer bestående om lärandet växlar mellan utomhusaktiviteter och
inomhusaktiviteter. Det psykosociala klimatet främjas. Både barn och vuxna blir friskare,
starkare och mår bättre av att vara utomhus regelbundet. Forskning visar att barns
kreativitet och koncentrationsförmåga förbättras av utomhusvistelse. Den som regelbundet
vistas i skog och mark och park kan utveckla en starkare känsla för naturen och ett större
miljöengagemang. Bland annat är många utomhusmiljöer perfekta platser för barnen att
utveckla och öva upp sin grovmotorik som till exempel springa, hoppa, kasta, fånga, hänga
och gunga.

10. Styrdokument (Beskriv hur verksamheten tar vägledning utifrån styrdokumenten, t. ex
skollagen och Lpfö18)
Vi arbetar utifrån skollagen och den reviderade Lpfö (18). Vi utgår från Lpfö när vi
planerar våra pedagogiska aktiviteter och dokumenterar all lärande. Min lokal är inrett för
lärandemiljöer där det lockar och uppmuntrar lärande. Barnens arbete och tankar är synliga
där, t.ex; vägdokumentation som används när vi vill visa inför alla vad vi gör, portfolio
pärmar som bekräftar och gör barnen medvetet om sitt lärande…
Vi använder språk, matematiskt tänkande, motorik, lek, FN:s konvention om barnets
rättigheter (även uppmärksammar varje år Rocka Sockorna), hållbar utveckling ( vi plockar
skräpp i området varje vår och samarbetar med Håll Rent Sverige organisationen), naturen
för lärande och utveckling.

11. Barn i behov av särskilt stöd (Beskriv hur verksamheten säkrar att varje barn får det stöd
de har rätt till)
Jag har inte barn i behöver av särskilt stöd i gruppen. Om jag har barn i behov av särkilt
stöd ska erbjudas det stöd som barnet behöver i min verksamhet, t.ex., samarbeta med
föräldrarna, ta hjälp av personal från resurscentrum, talpedagog/logoped, ska lyssna på
barnets signaler, lära känna barnet, bild stöd, anpassa miljö och aktiviteter …
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12. Systematiskt kvalitetsarbete (Bifoga mallar och senast gjord dokumentation på området)
Dokument bifogat
13. Klagomålshantering (Beskriv rutinen)
På min verksamhets hemsida finns tydliga instruktioner om klagomålhantering.
Föräldrarna är varmt välkomna med frågor, funderingar och synpunkter. Vi håller oss öppen
kommunikation.
14. Barnsäkerhet (Beskriv hur verksamheten förebygger risken för olyckor i barnens fysiska
miljö)
Jag har handlingsplaner för allt som rör dagbarnens säkerhet, t.ex. ; handlingsplan brand,
utflykt, akutfall, egenkontroll av säkerhet inne och ute på gården, i köket (Denna lista går jag
igenom en gång per år, i augusti månad. Detta görs med hänsyn till barnens ålder och antal)
Det finns brandsläckare, brandlarm, brandfilt, petskydd för vägguttag hemma/lokal, grind
och stängsäll på gården, reflexvästar på utflykt (även ute på gatan/lekpark/ skogen vid
behövs)
15. Beskriv era rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling
Jag har handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.
Jag arbetar aktivt med Likabehandlingsplan och en likabehandlingsplan är ett sätt att
motverka diskriminering i verksamheten. På min verksamhets hemsida finns tydliga instruktioner
om likabehandlingsplan.

Värdegrunden ska genomsyra hela verksamheten i familjedaghemmet. Alla barn ska
behandlas lika och alla barn har rätt till en trygg verksamhet och utbildning. Verksamheten
ska vara trygg, rolig och lärorik för alla våra barn.
Mål
 Alla barn ska känna sig trygga, delaktiga, värdefulla och accepterade i
familjedaghemmet,


Alla ska behandla varandra med respekt,



Alla ska kunna gå till familjedaghemmet utan att vara oroliga för att bli behandlade
på ett nedvärderande och förolämpande sätt,



Det ska synas i barnens lärande att de vistas i en trygg miljö.

Vi arbetar förebyggande mot kränkande särbehandling genom att:
 Vi vuxna är goda förebilder.
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 Använda leken för att stötta alla barn och höja deras status i gruppen, samt stärka
barnens självbild.
 Uppmuntra positiva handlingar mellan barnen.
 Arbeta aktivt med om hur vi ska vara mot varandra, genom t.ex. dagliga
samarbetsövningar/lekar med barnen.
 Vara närvarande och aktivt reagera på vad vi ser och hör.
 Barnen ska få möjligheter till egna reflektioner omkring etik, vänskap och solidaritet
med andra människor. Hjälpa barnen att bearbeta sina känslor.
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Matematik (2021ht)
Barngruppen består av 8 barn som f.-16,-17
Beskrivning av barnens behov och intresse
Jag har träffat med denna grupp fyra gånger under höstterminen. Vi har arbetat med
mönster och geometriska former på ett varierande arbetssätt med utomhuspedagogik.
Barnen har visat nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet i aktiviteterna.
Arbetssätt
Vad har vi arbetet med?
Vi har arbetet med mönster och geometriska former på ett varierande arbetssätt med
utomhuspedagogik.
Hur har vi arbetat?
Vi har arbetat med utomhuspedagogik där vi har prövat och skapat eget, fortsatt,
upprepat mönster och tränat på olika geometriska begrepp samtidigt som har skapat
geometriska figurer av olika naturmaterial.
Vad har vi lärt oss?
Vi har prövat och använt olika idéer, barnen har fått möjlighet att utveckla sitt intresse
för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.
Syfte
Vi vill tillvara barnens nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för
matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.
Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
. förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar
av egna och andras problemställningar,
. förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster,
antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
. förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband
mellan begrepp.
(Ur Ipfö 18)
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PROJEKTARBETE TIO KOMPISBÖCKER

(2021ht)
Barngruppen består av 10 barn i åldrarna ca 1,5 – 5,5 år, fem flickor och fem
pojkar.

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV
Den här terminen jobbar vi med Kompisböckerna tillsammans med
(även med

och

grupp

grupp). Det är en serie med tio småberättelser om

Kanin och Igelkotts vardag. Böckerna innehåller igenkännande berättelser som
alla kan arbeta med och som väcker tankar och reflektioner, vilka många gånger
leder till fina samtal. Vi observerade att barnen har visat stort intresse för tio
kompisböckerna förra läsåret. Barnen önskade ofta de böckerna under
bokläsning och de brukade bläddra böckerna och diskutera mellan varandra om
att vänta på tur, säg förlåt under dagarna.
Bakgrund (Var är vi?)
Vi har valt att starta upp ett kompistema där vi lyfter fram saker som normer
och värden samt hur man är en bra kompis. Vi vill att barnen ska lära sig mer om
samarbete, dela med sig, visa sina känslor och hur en bra kompis ska uppträda. En
del av barngruppen har arbetat med kompistema tidigare (5 och 4 åringar).
Förväntat resultat (Vart ska vi?)
Vårt är med på kompistemat att barnen ska lära sig olika verktyg om hur man är
en bra kompis. Vi planerar att barnen ska få förståelse för samarbete, lyssna &
komma överens och hur man kan hjälpa sina kompisar. Vi vill också att barnen ska
lära sig att vänta på sin tur.
Barnen ska utmanas och stimuleras i sin utveckling och kommunikation samt få
ett nyanserat tallspråk och ordförråd…
Syfte
Syftet är att skapa en trygg, glad barngrupp och barnen ska få lära sig att vara
bra kompis. Vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att

1 Regelbunden tillsyn pedagogisk omsorg 2021 - UN 21/0304-7 Regelbunden tillsyn pedagogisk omsorg 2021 : Följemejl

uttrycka sina tankar om känslor och säga sitt, samt att de får förståelse för
vikten att ta hänsyn till varandra…
Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:











Prata om när något känns fel
Lyssna på varandra och komma överens
Dela med sig
Samarbeta
Vänta på sin tur
Säga förlåt
Visa känslor
Sprida glädje
Säga stopp
Lugna ner sig
Vi ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling, genom att

uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera
på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får
förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och
samtala om böcker och återberätta…
Mål









Kopplingar till läroplan (Lpfö 18)
Förskolan/Familjehem ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan
påverka sin situation
nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
förmåga att upptäcka, reflektera över ta ställning till etiska dilemman och
livsfrågor i vardagen
förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och
fatta beslut i enlighet med dem
förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter
och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för
gemensamma regler
förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etniska
dilemman och livsfrågor i vardagen



ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord,
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera
med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
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intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används
för att förmedla budskap,
Arbetslaget ska:
visa respektför individen och medverka till att skapa ett demokratiskt
klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla
ansvar och solidaritet
förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och
skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle
stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta
konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra…

Utbildning/undervisning (Hur gör vi?)
Metod
Under projektarbetet kommer vi att arbeta med olika uttrycksformer som;


läsa kompisböckerna och reflektera över dess innehåll tillsammans med,
återberätta, se och förstå om att vad barnen har lärt sig efter varje bok



ha temasamlingar kopplade till ”Tio kompisböcker”,



sångsamlingar där vi sjunger kompissånger








ha samtal tillsammans med barnen om hur man är en bra kompis
lek och rörelse av de övningar som kommer med kompisböckerna både inne
och ute
rollspel med handdockor
skapande
titta och lyssna på digital kompis böcker, samt tittar och lyssnar på andra
böcker/korta filmer om kompis tema
dokumentera på min dokumentationsvägg inne på min lokal

Vi kommer att arbeta med den aktuella boken under några veckor (det
kommer att anpassa oss barn gruppens behov och intresse/vilja, önskemål)
Kopplingar till läroplan (Lpfö 18)
Förskolan/Familjehem ska ge varje barn förutsättningar att utveckla


sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin
kroppsliga och personliga integritet,



nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
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förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera
upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild,
form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Nulägesbeskrivning (Hur blev det?)
Vi är nöjda hittills, har redan fått positiv respons från föräldrar.
Vi observerar att temat har börjat ge resultat i barngruppen under dagarna.
Barnen är delaktiga och vi hade dialog i samlingen där var och en fick säga vad de
tyckte om hur man ska vara en bra kompis. Vi pratade om hur det kändes i olika
situationer. Rollspel uppskattas av barnen varje gång. Barnen började prata
mycket med varandra om att sprida glädje, säga förlåt, dela med sig…
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1. Verksamhetens namn
Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna
2. Adress
/Kungsängen
3. Ansvarig dagbarnvårdare

4. Verksamhetens webbadress

Jag har en aktiv instagram konto med namnet ”dagmammaibrunna” där föräldrarna följer
sina barns dagliga aktiviteter.
5. Antal barn (inskrivna)
5
6. Beskriv ålders-och könsfördelningen bland barnen
1) flicka som född 2016
2) flicka som född 2016
3) pojke som född 2017
4) pojke som född 2018
5) flicka som född 2020
7. Öppettider
Efter överenskommelse med föräldrar, i år (2021) är kl. 7.15- 16.15
8. Avgifter i verksamheten
Kommuns maxtaxa. Inga andra avgifter förekommer.
9. Pedagogisk grundsyn (Beskriv verksamhetens pedagogiska kärna)
Verksamheten genom styrs av Läroplanen. Mitt arbete ska ge barnen en tro på sin egen
förmåga att lära, lära sig samspel, empati, turtagning och att ha respekt för sig själv och
andra. Verksamhetens fokus är barnens intresse och tema/projekt arbete inriktat där
skapande är en självklar del av verksamheten. Jag vill att mina dagbarn utvecklas på sina
egna villkor, får utlopp för sin nyfikenhet och lust att lära sig nya kunskaper och de börjar
skolan med en stadig grund.
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Dagmamma i Brunna verksamheten är inspirerat mycket av Reggio Emilia - filosofin och
Utepedagogik.
Reggio Emilia- filosofin som bygger på en stark tro på människans möjligheter, respekt
för barnet samt en övertygelse om att barn föds intelligenta, med en stark inneboende
drivkraft att utforska världen. Det erbjuds olika material (lera, vatten, textil, trä̈, färg, papper
etc.) både inne och ute. Barnens intresse avgör vilka projekt som man arbetar med i
verksamheten. Valfriheten är viktig och barnens tankar och teorier i centrum.
Utepedagogik som utomhusbaserat lärande är viktigt för barns och vuxnas bildning
och kulturkompetens. Utomhusvistelse kan påverka lek, lärande och välbefinnande positivt i
alla åldrar. Utomhusmiljön är en arena för upplevelser, undervisning och lärande bland barn
och vuxna. Kunskaper blir mer bestående om lärandet växlar mellan utomhusaktiviteter och
inomhusaktiviteter. Det psykosociala klimatet främjas. Både barn och vuxna blir friskare,
starkare och mår bättre av att vara utomhus regelbundet. Forskning visar att barns
kreativitet och koncentrationsförmåga förbättras av utomhusvistelse. Den som regelbundet
vistas i skog och mark och park kan utveckla en starkare känsla för naturen och ett större
miljöengagemang. Bland annat är många utomhusmiljöer perfekta platser för barnen att
utveckla och öva upp sin grovmotorik som till exempel springa, hoppa, kasta, fånga, hänga
och gunga.

10. Styrdokument (Beskriv hur verksamheten tar vägledning utifrån styrdokumenten, t. ex
skollagen och Lpfö18)
Vi arbetar utifrån skollagen och den reviderade Lpfö (18). Vi utgår från Lpfö när vi
planerar våra pedagogiska aktiviteter och dokumenterar all lärande. Min lokal är inrett för
lärandemiljöer där det lockar och uppmuntrar lärande. Barnens arbete och tankar är synliga
där, t.ex; vägdokumentation som används när vi vill visa inför alla vad vi gör, portfolio
pärmar som bekräftar och gör barnen medvetet om sitt lärande…
Vi använder språk, matematiskt tänkande, motorik, lek, FN:s konvention om barnets
rättigheter (även uppmärksammar varje år Rocka Sockorna), hållbar utveckling ( vi plockar
skräpp i området varje vår och samarbetar med Håll Rent Sverige organisationen), naturen
för lärande och utveckling.

11. Barn i behov av särskilt stöd (Beskriv hur verksamheten säkrar att varje barn får det stöd
de har rätt till)
Jag har inte barn i behöver av särskilt stöd i gruppen. Om jag har barn i behov av särkilt
stöd ska erbjudas det stöd som barnet behöver i min verksamhet, t.ex., samarbeta med
föräldrarna, ta hjälp av personal från resurscentrum, talpedagog/logoped, ska lyssna på
barnets signaler, lära känna barnet, bild stöd, anpassa miljö och aktiviteter …
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12. Systematiskt kvalitetsarbete (Bifoga mallar och senast gjord dokumentation på området)
Dokument bifogat
13. Klagomålshantering (Beskriv rutinen)
På min verksamhets hemsida finns tydliga instruktioner om klagomålhantering.
Föräldrarna är varmt välkomna med frågor, funderingar och synpunkter. Vi håller oss öppen
kommunikation.
14. Barnsäkerhet (Beskriv hur verksamheten förebygger risken för olyckor i barnens fysiska
miljö)
Jag har handlingsplaner för allt som rör dagbarnens säkerhet, t.ex. ; handlingsplan brand,
utflykt, akutfall, egenkontroll av säkerhet inne och ute på gården, i köket (Denna lista går jag
igenom en gång per år, i augusti månad. Detta görs med hänsyn till barnens ålder och antal)
Det finns brandsläckare, brandlarm, brandfilt, petskydd för vägguttag hemma/lokal, grind
och stängsäll på gården, reflexvästar på utflykt (även ute på gatan/lekpark/ skogen vid
behövs)
15. Beskriv era rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling
Jag har handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.
Jag arbetar aktivt med Likabehandlingsplan och en likabehandlingsplan är ett sätt att
motverka diskriminering i verksamheten. På min verksamhets hemsida finns tydliga instruktioner
om likabehandlingsplan.

Värdegrunden ska genomsyra hela verksamheten i familjedaghemmet. Alla barn ska
behandlas lika och alla barn har rätt till en trygg verksamhet och utbildning. Verksamheten
ska vara trygg, rolig och lärorik för alla våra barn.
Mål
 Alla barn ska känna sig trygga, delaktiga, värdefulla och accepterade i
familjedaghemmet,


Alla ska behandla varandra med respekt,



Alla ska kunna gå till familjedaghemmet utan att vara oroliga för att bli behandlade
på ett nedvärderande och förolämpande sätt,



Det ska synas i barnens lärande att de vistas i en trygg miljö.

Vi arbetar förebyggande mot kränkande särbehandling genom att:
 Vi vuxna är goda förebilder.
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 Använda leken för att stötta alla barn och höja deras status i gruppen, samt stärka
barnens självbild.
 Uppmuntra positiva handlingar mellan barnen.
 Arbeta aktivt med om hur vi ska vara mot varandra, genom t.ex. dagliga
samarbetsövningar/lekar med barnen.
 Vara närvarande och aktivt reagera på vad vi ser och hör.
 Barnen ska få möjligheter till egna reflektioner omkring etik, vänskap och solidaritet
med andra människor. Hjälpa barnen att bearbeta sina känslor.
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Matematik (2021ht)
Barngruppen består av 8 barn som f.-16,-17
Beskrivning av barnens behov och intresse
Jag har träffat med denna grupp fyra gånger under höstterminen. Vi har arbetat med
mönster och geometriska former på ett varierande arbetssätt med utomhuspedagogik.
Barnen har visat nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet i aktiviteterna.
Arbetssätt
Vad har vi arbetet med?
Vi har arbetet med mönster och geometriska former på ett varierande arbetssätt med
utomhuspedagogik.
Hur har vi arbetat?
Vi har arbetat med utomhuspedagogik där vi har prövat och skapat eget, fortsatt,
upprepat mönster och tränat på olika geometriska begrepp samtidigt som har skapat
geometriska figurer av olika naturmaterial.
Vad har vi lärt oss?
Vi har prövat och använt olika idéer, barnen har fått möjlighet att utveckla sitt intresse
för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.
Syfte
Vi vill tillvara barnens nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för
matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.
Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
. förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar
av egna och andras problemställningar,
. förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster,
antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
. förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband
mellan begrepp.
(Ur Ipfö 18)
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PROJEKTARBETE TIO KOMPISBÖCKER

(2021ht)
Barngruppen består av 10 barn i åldrarna ca 1,5 – 5,5 år, fem flickor och fem
pojkar.

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV
Den här terminen jobbar vi med Kompisböckerna tillsammans med
(även med

och

grupp

grupp). Det är en serie med tio småberättelser om

Kanin och Igelkotts vardag. Böckerna innehåller igenkännande berättelser som
alla kan arbeta med och som väcker tankar och reflektioner, vilka många gånger
leder till fina samtal. Vi observerade att barnen har visat stort intresse för tio
kompisböckerna förra läsåret. Barnen önskade ofta de böckerna under
bokläsning och de brukade bläddra böckerna och diskutera mellan varandra om
att vänta på tur, säg förlåt under dagarna.
Bakgrund (Var är vi?)
Vi har valt att starta upp ett kompistema där vi lyfter fram saker som normer
och värden samt hur man är en bra kompis. Vi vill att barnen ska lära sig mer om
samarbete, dela med sig, visa sina känslor och hur en bra kompis ska uppträda. En
del av barngruppen har arbetat med kompistema tidigare (5 och 4 åringar).
Förväntat resultat (Vart ska vi?)
Vårt är med på kompistemat att barnen ska lära sig olika verktyg om hur man är
en bra kompis. Vi planerar att barnen ska få förståelse för samarbete, lyssna &
komma överens och hur man kan hjälpa sina kompisar. Vi vill också att barnen ska
lära sig att vänta på sin tur.
Barnen ska utmanas och stimuleras i sin utveckling och kommunikation samt få
ett nyanserat tallspråk och ordförråd…
Syfte
Syftet är att skapa en trygg, glad barngrupp och barnen ska få lära sig att vara
bra kompis. Vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att
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uttrycka sina tankar om känslor och säga sitt, samt att de får förståelse för
vikten att ta hänsyn till varandra…
Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:











Prata om när något känns fel
Lyssna på varandra och komma överens
Dela med sig
Samarbeta
Vänta på sin tur
Säga förlåt
Visa känslor
Sprida glädje
Säga stopp
Lugna ner sig
Vi ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling, genom att

uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera
på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får
förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och
samtala om böcker och återberätta…
Mål









Kopplingar till läroplan (Lpfö 18)
Förskolan/Familjehem ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan
påverka sin situation
nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
förmåga att upptäcka, reflektera över ta ställning till etiska dilemman och
livsfrågor i vardagen
förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och
fatta beslut i enlighet med dem
förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter
och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för
gemensamma regler
förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etniska
dilemman och livsfrågor i vardagen



ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord,
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera
med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
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intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används
för att förmedla budskap,
Arbetslaget ska:
visa respektför individen och medverka till att skapa ett demokratiskt
klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla
ansvar och solidaritet
förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och
skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle
stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta
konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra…

Utbildning/undervisning (Hur gör vi?)
Metod
Under projektarbetet kommer vi att arbeta med olika uttrycksformer som;


läsa kompisböckerna och reflektera över dess innehåll tillsammans med,
återberätta, se och förstå om att vad barnen har lärt sig efter varje bok



ha temasamlingar kopplade till ”Tio kompisböcker”,



sångsamlingar där vi sjunger kompissånger








ha samtal tillsammans med barnen om hur man är en bra kompis
lek och rörelse av de övningar som kommer med kompisböckerna både inne
och ute
rollspel med handdockor
skapande
titta och lyssna på digital kompis böcker, samt tittar och lyssnar på andra
böcker/korta filmer om kompis tema
dokumentera på min dokumentationsvägg inne på min lokal

Vi kommer att arbeta med den aktuella boken under några veckor (det
kommer att anpassa oss barn gruppens behov och intresse/vilja, önskemål)
Kopplingar till läroplan (Lpfö 18)
Förskolan/Familjehem ska ge varje barn förutsättningar att utveckla


sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin
kroppsliga och personliga integritet,



nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
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förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera
upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild,
form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Nulägesbeskrivning (Hur blev det?)
Vi är nöjda hittills, har redan fått positiv respons från föräldrar.
Vi observerar att temat har börjat ge resultat i barngruppen under dagarna.
Barnen är delaktiga och vi hade dialog i samlingen där var och en fick säga vad de
tyckte om hur man ska vara en bra kompis. Vi pratade om hur det kändes i olika
situationer. Rollspel uppskattas av barnen varje gång. Barnen började prata
mycket med varandra om att sprida glädje, säga förlåt, dela med sig…
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Rutiner i samband med allvarliga olyckor
Om skadan sker på gemensam samling:
 Tillkalla hjälp från dina arbetskamrater.
 Ta hand om det skadade barnet, behövs det akuta livräddande
insatser så vidta dessa. Övrig personal tar hand om och tar åt sidan
de övriga barnen som ej berördes av olyckan. Om det fungerar så
är det önskvärt att en personal stannar kvar för att kunna larma
och vara tillgänglig för den personal som tar hand om det skadade
barnet.
 Larma ambulans om det behövs
 Ring föräldrar
 Följ med ambulans
 Samla barnen och berätta för dem vad som hänt.
 Vid hämtning av samtliga barn har någon som uppgift att ge
information om det inträffade, medan övrig personal är i
barngruppen.
 Avdela personal som skall ha som uppgift att vara tillgänglig för
föräldrarna.
Om skadan sker i hemmet:
 Ta hand om det skadade barnet, behövs det akuta livräddande
insatser så vidta dessa. Kontakta en granne eller någon du har nära
för hjälp med de andra barnen.
 Larma ambulans om det behövs.
 Ring föräldrar så någon kan följa med i ambulans om det behövs.
 Samla barnen och berätta för dem vad som hänt.
 Är händelsen allvarlig kan det behövas stödåtgärd utifrån i form av
professionell hjälp. Kontakta sjukvården.
 Om olyckan är allvarlig och omfattande kan det finnas behov av att
ha en plats för föräldrar att mötas på. Kontakta t ex kyrkan.
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Rutiner i samband med brand
1. Rädda
 Stäng dörrar för att förhindra rök- och brandspridning
 Utrym hemmet. Ta med barnen och mobiltelefon (förvara helst i
klädesplagg eller på samma ställe jämt, så att du lätt kan få den
med dig), om möjligt vid kallt väder skor och ytterkläder och ställ er
på betryggande avstånd från huset. Håll barnen samlade.
2. Larma
 Ring SOS 112 begär räddningstjänsten.
 Varna övriga som kan hotas av branden men ta hand om barnen i
första hand.
3. Släck
 Släck branden bara om du bedömer det möjligt och är säker på
att du lyckas. Ett släckningsförsök får aldrig äventyra
utrymningen. Det viktigaste är att ta hand om barnen.
4. Informera
 Informera föräldrarna.
Kom ihåg!








Att du som personal måste ingripa för att rädda, larma och släcka
eller begränsa en brand.
Att undvika panik genom att uppträda lugnt och beslutsamt.
Att ordning och reda främjar brandskyddet. Röj gärna på golven på
kvällen så är det lättare att komma ut om det skulle börja brinna
på natten och det är mörkt.
Utrymningsvägar eller släckutrustning får aldrig blockeras.
Att hela tiden underhålla dina kunskaper om det lokala
brandskyddet, t ex hur du använder släckare eller brandfilt och vad
du ska göra om det brinner. Tänk igenom olika vägar att ta dig ut.
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Se till att du kan få med dig barn från ev. övervåning genom
fönster.
Brandvarnare på alla lämpliga ställen är ett krav att ha. Kolla
batterier med jämna mellanrum.
Det är viktigt att prata med barnen om vad som gäller om
brandlarmet går! Låt barnen få höra hur brandlarmet låter. Träna
på utrymning, bestäm en samlingsplats ute. Prata med barnen om
att det är viktigt att springa till samlingsplatsen, att man inte får
gömma sig. Att man alltid ska försöka ta sig ut. Att man kanske
måste krypa ut om det är mycket rök. Har man brandstege är det
bra att barnen fått prova den, visa de större barnen brandfilten
och brandsläckaren.
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EGENKONTROLL AV SÄKERHET I KÖKET
Jag som dagbarnvårdare har ett ansvar att jag ska ge barnen bra och
säker mat varje dag och jag ska skapa trevlig måltids situationer och
vara en god förebild. Jag följer Livsmedelsverkets rekommendationer
vad gäller mat och hygien.
EGEN HYGIEN VID MATLAGNING
 Var noga med att alla tvättar händerna innan de börjar med
matlagningen, och även när man byter råvaror.
 Ta av alla smycken man har på/runt händerna.
 Se till att alla tvättar händerna innan man äter.
 Använd gärna handsprit
 Har du långt hår, ha det uppsatt!
YTOR OCH REDSKAP
 Byt disktrasa ofta! Använd den bara på köksbänk och spis.
 Byt diskhandduk ofta!
 Använd alltid rena redskap. Diska dem ofta. Håll arbetsbänk
ren. Använd olika skärbrädor. Ex. En för kött, en för grönsaker
och en för bröd.
 Inga husdjur på köksbord och diskbänk!
 Håll kylskåpet, skafferiet osv. rent!
 Diskmaskinen bör ha en temperatur på minst +55 grader, om
man diskar utrustning som kommit i kontakt med råa
produkter.
 Vid handdisk gäller varmt vatten och diskmedel så att
diskgodset blir synligt rent, en förutsättning för att det ska bli
tillräckligt rent med handdisk är att det använda godset inte är
skadat eller har sprickor.
 Köket ska ha separata städredskap (moppar, trasor)
LIVSMEDEL
 Laga aldrig mat till andra när du är sjuk!
 Se till att inte livsmedel droppar på varandra i kylskåpet. Lägg i
skål och förslut.
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Skölj alltid frukt och grönsaker!
Värm maten ordentligt till minst 70 grader. OBS
Microvågsugnen som kan värma lite ojämnt. Rör om eller låt
maten stå en stund så värmen fördelar sig.
Genomstek alltid all slags kött när små barn ska äta det.
Genomstek alltid fågel och köttfärs
Om du håller maten varm, gör det i minst 60 grader.
Tillagad mat som ska sparas skall kylas så snart som möjligt.
Snabbt i med kylvaror i kylskåpet. +4-5 är en bra temperatur.
-18 grader är en bra temperatur för frysen.

ÖVRIG SÄKERHET I KÖKET
 Knivar, saxar och övriga vassa föremål i säkert förvar
 Spisen – ugnsluckan, tippskydd, spärr för luckan, kantskydd
rund plattorna.
 Maskindiskmedel placeras oåtkomligt för barnen.
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Rutiner för säkerhet vid utflykter
Förebyggande åtgärder
Var alltid två personal som går i väg till skogen eller annan utflykt.
Är du ensam ska du inte göra den typen av utflykter att du inte har
andra vuxna i närheten om något skulle hända. Då kan du t ex åka till
bibliotek, museum där det alltid finns andra vuxna men inte långt ut i
skogen eller till badställe. Vill du göra en sådan utflykt får du fråga
om en förälder har möjlighet att följa med. Är du ensam med 2-3
barn på t ex biblioteket får du ha barnen inom räckhåll så du ser alla
hela tiden. Skulle något inträffa t ex att ett barn behöver gå på
toaletten får du ta med dig de andra barnen. Skulle ett barn vara
plötsligt försvunnet eller springa iväg får du påkalla hjälp av
personalen där du är. Om du inte hittar barnet omgående, ta med de
andra barnen och gå till utgången så du är säker på att barnet inte
kan ta sig från platsen utan att du ser det. Be en personal att stanna
där ni var och ropa barnets namn.
Du får anpassa typen av utflykter efter vilken barngrupp du har och
prata med föräldrarna så att du har deras samtycke att ta med deras
barn.









Ha på barnen "reflexvästar" för att underlätta "upptäckandet" av
barnen.
Ha genomarbetade rutiner kring barnens vistelse i skogen; ex.
rörelsevidd och marschordning.
Ha en kännedom och var orienterad i de marker som ni skall vistas
på. Genom det kan du förebygga faror och i händelse av olycka kan
du ge information till polis.
Ha med dig mobiltelefon.
Ge barnen utbildning i "Hitta - Vilse" .
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I händelse av vilsekommet barn
Samla barngruppen och ropa det bortsprungna barnets namn. Kanske
har det bara gömt sig och kommer fram när de andra barnen är
samlade.
Påkalla hjälp ifrån övrig personal och låt de ta hand om de övriga
barnen och samla dem på lämplig plats. Prata lugnt och förklarande
om den uppkomna situationen. Var uppmärksam på signaler från
barnen om ev. skuldkänslor i samband med kompisens försvinnande.
En av personalen gör en snabb sondering i den närmaste
omgivningen. Finns det vattenansamling i närheten så undersök den.
Dröj inte med att kontakta 112. Tiden ökar radien för eftersök
betydligt! Ett barn som vi inte känner till vilken riktning det har
försvunnit i, har möjlighet att gå upp till en kilometer på en kvart.
Detta betyder att eftersöksdiameter blir ett område på fyra
kilometer.
Var tydlig vid larm angående plats och vägbeskrivning. Uppge namn
på den personal som kommer att möta upp polisen.
Kontakta förälder
Möt polisen och berätta var barnet sist sågs, hur det var klätt och hur
sinnesstämningen varit precis innan försvinnandet.
Glöm inte att meddela 112 om barnet kommer tillrätta innan
eftersöket har startat.
Följ polisens instruktioner
Personal som varit direkt inblandade i situationen skall få hjälp att
bearbeta sina känslor och upplevelser.
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ÅRLIG GENOMGÅNG AV SÄKERHETSLISTA I HEMMET
Denna lista går jag igenom en gång per år, i augusti månad. Detta
görs med hänsyn till barnens ålder och antal.
INOMHUS
1. Småbarnens leksaker är större än barnets mun
2. Alla mediciner, rengöringsmedel och kemiska preparat är på
hög höjd,
3. Spisen är tippskyddad, har hällskydd och ugnsskydd
4. Vi har jordfallsbrytare och alla eluttag är petsäkra
5. Vi har brandvarnare och byter batterier regelbundet
6. Knivar, saxar och tändstickor finns i barnsäkra lådor
7. "Dölj" vassa hörn
8. Dörrstoppar så de inte blåser igen på små och stora fingrar.
9. Brandsläckare
10.Se till så att ev. persiennsnören inte hänger löst så det kan
orsaka att barnen fastnar i dem.
UTOMHUS
1. Allt genomgång med barnen om vilka som är giftiga om man ev.
inte kan ta bort växterna…
2. Vi tränar trafikvett …
3. Alla sitter fastspända i bilen, inga barn i framsätet om det finns
airbag på passagerarsidan
4. Barnen har reflexer på kläderna/reflexvästar
5. Vi kontrollerar alltid att barnen inte finns i närheten när någon
skall starta bil
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Dagmamma i Brunna Handlingsplan
Datum: __________________________
Verksamhet: _____________________ Pedagog:_______________
Barn: _________________________
Födelsedatum: ______________
Närvarande vid upprättande av handlingsplan:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________
Kartläggning
Barnets styrkor:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Barnets behov av stöd:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Övrig information/kontakter (exempelvis; BUP, Habilitering & hälsa):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________
Handlingsplan
Önskvärd utveckling hos barnet:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________
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Anpassningar/åtgärder i verksamheten:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________
Uppföljning 1 av handlingsplan

Datum______________

Analys nuläge:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Handlingsplan
Fortsätter ___

, Ny handlingsplan tas fram ___

Uppföljning 2 av handlingsplan

, Avslutas___

Datum______________

Analys nuläge:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Handlingsplan
Fortsätter ___

, Ny handlingsplan tas fram ___

Uppföljning 3 av handlingsplan

, Avslutas___

Datum______________

Analys nuläge:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________
Handlingsplan
Fortsätter ___

, Ny handlingsplan tas fram ___

, Avslutas___
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1 Tillsyn

En tillsyn bidrar till en trygg miljö, goda resultat och en likvärdig
förskola/pedagogisk omsorg för fler barn inom Upplands-Bro kommun.
Tillsynen utgår från de lagar och regler som gäller för förskolan eller den
pedagogiska omsorgen samt kommunens tillämpningsföreskrifter.
Syftet med regelbunden tillsyn är att kontrollera att huvudmannen och
verksamheten uppfyller de krav som ställs i lagar och regler som gäller för
förskola eller pedagogisk omsorg. Här ingår att fatta de beslut om åtgärder som
kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel
som upptäcks vid granskningen. En annan uppgift inom ramen för tillsynen är
att arbeta förebyggande genom att lämna råd och vägledning.
1.1
Tillsynens genomförande
Tillsynen genomfördes i form av ett fysiskt besök i verksamheten den 10:e
november 2021. Från Utbildningskontoret deltog Ann-Louise Rantanen och
Josefin Almberg. Under besöket genomfördes rundvandring i verksamhetens
inomhus-och utomhusmiljö, samt observation av utomhuspedagogiken i form
av ett I Ur och Skur-pass i skogsmiljö. På eftermiddagen genomfördes intervju
med dagbarnvårdaren. I samband med tillsynen lämnade dagbarnvårdaren in ett
skriftligt underlag med bilagor, som biläggs denna rapport. Huvudmannen har
getts möjlighet att lämna kommentarer på denna rapport.
1.2
Intryck och bedömning
I Ur och Skur Skogstrollen är en välfungerande verksamhet som i stora delar
fullföljer sitt uppdrag i enlighet med de lagar och regler som gäller för
verksamheten. Utbildningskontorets utredare ser en mycket medveten och
engagerad pedagog i
som handleder och stöttar barnen i deras
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utveckling och förbereder dem för fortsatt lärande, med utgångspunkt i I Ur
och Skur-pedagogiken, förskolans läroplan och de allmänna råden.
Inom I Ur och Skur ses naturen som en perfekt lärmiljö och undervisningen
genomsyras av ett hållbart synsätt 1, vilket Utbildningskontorets utredare ser
mycket tydligt under verksamhetsbesöket. Under I Ur och skur-passet som
observeras undervisas exempelvis barnen i nedbrytningsprocessen i
skogsmiljö.
Verksamheten bedrivs till största delen utomhus, både genom att gå i väg till
skogen men även på utegården som är liten till ytan men väl anpassad efter
ändamålet. Livliga men även skapande aktiviteter såsom måleri genomförs i
regel utomhus. Även måltider intas ofta utomhus, med hänsyn till väderläget. I
inomhusmiljön finns möjlighet för barnen att varva ned efter utevistelsen.
Utbildningskontorets utredare ser att det finns ett rikt utbud av material för
olika typer av lugna inomhusaktiviteter. Vidare är miljön överblickbar vilket
underlättar möjligheten att hålla uppsikt.
Utbildningskontorets utredare ges vidare intrycket att det finns en god och
förtroendefull samverkan mellan dagbarnvårdare och vårdnadshavare.
Utvecklingssamtal och föräldramöten erbjuds minst en gång per år och
vårdnadshavarna bjuds in till en öppen dialog kring verksamhetens innehåll.
Vårdnadshavare deltar ofta i verksamheten vid utflykter för att stödja
barnsäkerheten.
1.3

1

Anmärkning
1. Huvudmannen/dagbarnvårdaren ska ha en systematisk uppföljning och
utvärdering. I detta ingår att kartlägga verksamhetens förutsättningar
och genomförande, analysera kvaliteten och bedöma verksamhetens
utvecklingsbehov, besluta om vilka områden som behöver utvecklas för

I Ur och Skur - Friluftsfrämjandet (friluftsframjandet.se)
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att stimulera barnens utveckling och lärande, samt följa upp att
formerna för barnens delaktighet och medverkan i uppföljning och
utvärdering är anpassade efter deras ålder och mognad. 2
Brist: Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete är inte tillräckligt tydligt och
synligt i den bemärkelse som bestämmelserna avser. Syftet med det
systematiska kvalitetsarbetet är att huvudman/dagbarnvårdare, vårdnadshavare,
barn och tillsynsmyndighet får kunskap och insyn i en verksamhets kvalitet
samt att undersöka förutsättningar och möjligheter till en förbättrad kvalitet.
Råd och vägledning för att avhjälpa bristen:
-

Ta fram en modell för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa
upp och utveckla verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbetet ska
dokumenteras.
Som stöd i arbetet finns de allmänna råden för pedagogisk omsorg,
samt Kvalitetsverkstaden på Skolverkets hemsida. Utbildningskontoret
kan också bistå med råd och vägledning vid behov.

Utbildningskontorets utredare avser följa upp huvudmannen/dagbarnvårdarens
systematiska kvalitetsarbete inom 6 månader från det att beslut om denna
rapport har fattats.
1.4

-

Utvecklingsområden
I verksamheter där barn vistas är det viktigt att det finns rutiner för att
förebygga risker för olyckor i barnens fysiska miljö. 3

Bedömning: Utbildningskontorets utredare ges intrycket att det finns en
medvetenhet kring barnsäkerheten och i underlaget beskrivs hur detta är något
som finns med i det dagliga arbetet. I köket skulle dock barnsäkerheten kunna
ses över ytterligare. Det finns en grind att stänga vid behov men då det finns

25 kap 8 § skollagen, Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg, s
31-33.
3
Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg, s 23.
2

Sid 5 av 6

1 Regelbunden tillsyn pedagogisk omsorg 2021 - UN 21/0304-7 Regelbunden tillsyn pedagogisk omsorg 2021 : Tillsynsrapport pedagogisk omsorg l Ur och skur Skogstrollen 2021

Regelbunden tillsyn hösten 2021

flera farliga föremål i en köksmiljö kan det vara nödvändigt med ytterligare
säkerhetsåtgärder för att förebygga risker och undvika olycksfall.
Råd och vägledning för att utveckla området: För att säkerställa att det finns
rutiner för att förebygga risker i verksamheten, och för att göra det tydligt för
en tillsynsmyndighet att barnsäkerhetsronder genomförs regelbundet, kan en
checklista användas. Vilka områden som ska ingå i checklistan kan förslagsvis
ske i dialog med Utbildningskontoret och övriga verksamheter.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

den 3 november 2021 10:21
Utbildningsnämnden
Planerad tillsyn
Likabehandlingplan2014.docx; klagomålshantering_hemsidan
(6).docx; Dokumentation mulleknytte2021.docx; Systematisk
Kvalitetsarbete mall.docx; Underlag för tillsyn.docx

Hej
Här kommer mitt underlag för tillsynen samt bifogar div dokument.
Välkomna till mig på onsdag den 10/11 kl. 9.00.
Hör av er om ni har frågor.
Ta på varma kläder
VH
I ur och skur Skogstrollen, Bro
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Bro 20190329
Rev. 2020-05-01
Rev. 2021-09-01

Likabehandlingsplan
för pedagogisk omsorg I ur och skur Skogstrollen.
Jag vill med detta dokument informera om hur Jag arbetar utifrån den lag som
ska främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och vuxna.
Diskrimineringsgrunderna är: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Ex på kränkande
behandling är mobbning.
Lagen syftar till att värna och främja allas lika värde och allas rätt att bli
behandlade som individer på lika villkor.
Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt.
Jag med min verksamhet I ur och skur Skogstrollen tar med bestämdhet avstånd
från alla trakasserier, diskriminering och kränkande handlingar.
Det är självklart att barn, föräldrar och ledare är bekanta med våra regler och
rutiner.
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Vi ska:

















Vara bra förebilder för barnen genom att visa respekt och hänsyn
för varandra.
Vara uppmärksamma på hur barn och vuxna pratar med varandra.
Barn till barn, barn till vuxen, vuxen till vuxen - vilket tonläge
använder vi?
Påpeka för barn och vuxna om de går över gränserna för vad vi
gemensamt kommit överens om.
Arbeta med kamratsamtal och poängtera det positiva. Prata om hur
vi behandlar och pratar med varandra.
Ta tag i alla situationer där någon form av trakasseri eller kränkning
förekommit.
Tänka på hur vi tillrättavisar varandra när vi gjort något som är fel.
stärka det positiva hos alla barn och försöka negligera det negativa om det är möjligt.
Uppmuntra barnen att prova olika roller.
Ta barnens konflikter på allvar. Vi ska inte skuldbelägga barnen utan
att hjälpa dem att hitta alternativa lösningar.
Markera att vi inte accepterar ett kränkande eller diskriminerande
beteende.
Känna in vad barnet tål/förstår och komma ihåg att alla har olika
förutsättningar.
Vara tillåtande inte tvinga barn, låta dem välja.
Förklara hur och varför vi firar olika högtider/traditioner.
Lyfta fram våra barn och vuxnas olika kulturer.
Uppmuntra jämställdhet genom att ha genusperspektivet i åtanke när
vi arbetar med barnen.

Rutiner för akuta åtgärder och uppföljning
Jag som ledare ingriper vid alla trakasserier och kränkningar. Skulle någon
bli kränkt pga kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning, funktionshinder eller mobbning, så ingriper jag direkt
genom att jag samtalar med berörda och tar kontakt med berörda
föräldrar för att diskutera det som inträffat. Vid behov finns utomstående
resurser till hjälp.
Rutiner
Jag är skyldiga att ingripa vid varje kränkning eller trakassering av barn
och vuxen. Föräldrar informeras.
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Dokumentation
Jag är skyldiga att dokumentera om den aktuella händelsen.
Uppföljning
Efter varje åtgärd sker en uppföljning när jag har ett samtal med de
berörda(barn och föräldrar).

, Pedagogisk omsorg I ur & Skur Skogstrollen
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Dokumentation av kränkande handling
För Pedagogisk omsorg I ur och skur Skogstrollen.
Datum:_____________ Närvarande:____________________________
Vad har hänt:_________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Aktuell situation för händelsen:____________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Åtgärd:______________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Uppföljning datum:________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Underskrift förälder:

Underskrift dbv:
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Rutin för Klagomålshantering

Klagomålshantering vid I ur och skur Skogstrollen
Om du som barn eller förälder har synpunkter på verksamheten används
nedanstående arbetsgång.

Steg 1
I ur och skur Skogstrollen vill uppmuntra till att synpunkter/klagomål på
verksamheten tas upp direkt med den det berör. Du kan också använda
nedanstående blankett för att skriva ner dina synpunkter/klagomål och
lämna/maila till

Steg 2
Jag antecknar dina synpunkter/klagomål. Därefter kontaktar jag dig och ordnar
ett möte. Mötet dokumenteras och eventuell handlingsplan upprättas.
Handlingsplanen skrivs under av mötesdeltagarna. Uppföljning görs inom en
månad. Samtalen dokumenteras.

Klagomålshantering har tagits upp på föräldramöten och diskuterats och
godkänts.
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Vad är det som hänt/vad har du för klagomål?

Kontakt uppgifter (frivilligt)
Namn:
Adress:
Telefon:
E-mail:
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Aktivitet

Skogsknytte och Skogsknopp

Datum:_____Ht2021_____________________________________
Syfte:

Mål:

Plats:

Barnen ska få en uppfattning om
vad som lever och växer i vår
natur. Samt att lära sig att vara
aktsam om djuren och vår natur.

Barnen ska få upptäcka och uppleva
naturen med alla sina sinnen. Och
lära efter sina egna
förutsättningar samt ha roligt
tillsammans.

Skogen vid Rosenängarna. Utsedd
plats med Mullekoja. Lagom
gångväg för samtliga barn att gå
eller sitta i vagn. Nära hem.
(1 gång går vi till skogen där vi har
den nedgrävda plankan, Skogen
vid Finnstabergs fsk.)

Material:

Genomförande:

Resultat:

Luppar,
Faktaböcker,
Sagoböcker.
Verksamhetsmaterial för
Knytte/Knopp.
Kikare.
Lim/kartong/naturmaterial.
Spade/olika material till plankan.
Snöre.
Soppåsar/handskar.
Reflexvästar.
Häftklammer/wellpapp/Lönnblad
Min Mullerygga.
Barnens Ryggsäckar m matsäck

Mia packar barnens ryggsäck på
morgonen. Efter att samtliga barn
har kommit så går vi till vår
Knytte/Knopp plats. Vi har ett
ryggsäcksträd där barnen ställer
sin rygga. Samling i ring med våra
sånger. Därefter har vi dagens
planerade aktivitet. Efter att vi är
färdiga med aktiviteten tar vi fram
våra ryggor och har vår finger
ramsa som leder till att vi tar fram
vår matsäck och fikar. Barnen gör
så mycket som de kan själva med
att packa upp/ner, öppna, stänga,
hälla osv Därefter är det ”frilek”
en stund innan avslutande sång och
hemgång.

Vi har luppat vid flera tillfällen
och flera av barnen har kommit på
hur man gör för att kunna se i
luppen. Flera har fått wow
stunder och velat tittat mera.
Några av de stora barnen har
velat tittat mer i vissa av
faktaböckerna då vi kommit hem
igen. Då vi gjorde naturtavlorna så
var de stora barnen flitiga och
satt länge och fyllde hela tavlan
med olika naturmaterial. När vi
hade skräpplockning så fick vi 6
välfyllda påsar tillsammans med
skräp. Lövkronorna vi gjorde blev
snart inspiration till att börja leka
kung och prinsessa.
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Förändring:

Bra:

Dåligt:

Vi ändrar tillbaka Knytte/knopp
platsen till våren med att vara i
skogen bakom Finnstabergs fsk
igen.

Barnen har haft jätte roligt, Och
för det mesta har vi haft bra
väder. De stora barnen har gjort
återkopplingar till flera av
aktiviteterna tex vad gör de vilda
djuren inför vintern och under
vintern. Samma sak med
flyttfåglarna och stanna fåglarna
nu när vi börjat vinterfodra
fåglarna hemma på tomten så
kommer många frågor och
funderingar om det vi tidigare
pratat om.

Några av barnen har varit sjuka
vid ett par tillfällen. Höstens skog
har inte samma utbud av natur
som den vi hade tidigare i våras.
Det blir längre att gå men fler av
barnen har då blivit mycket äldre
och orkar gå längre.
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Aktivitet
Datum:________________________________________________
Syfte:

Mål:

Plats:

Material:

Genomförande:

Resultat:

Förändring:

Bra:

Dåligt:
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12. Många olika faktorer bidrar till min kvalitetssäkring.
-Då verksamheten är profilerad med I ur och skur pedagogiken så följer jag de riktlinjer som
finns från Friluftsfrämjandet ang. den pedagogiska inriktningen.
-Jag har en planerad och utvärderad verksamhet.
-Jag har en dialog med barnen om verksamhetens innehåll för att få deras åsikt med i både
planering och utvärdering. Barnen har ett stort inflytande i det vi gör.
-Öppen dialog med föräldrar eller målsman samt en bra föräldrasamverkan.
- Planerade föräldramöten minst 1 ggr per år, oftare vid behov.
-Utvecklingssamtal minst 1 ggr per år, oftare vid behov.
-Nätverksmöten inom I ur och skur, Kommunen och Bro fsk/skolor/pedagogisk omsorg.
-Planerade barngrupper och sammansättning av barngrupp samt planerade inskolningar.
-Fortbildningar och föreläsningar kontinuerligt.
- Uppdaterar mig ang. kommunen samt Skolverkets riktlinjer.
-Verksamheten har en klagomålshantering.
-Verksamheten har en Likabehandlingsplan, föräldrar läser igenom den varje år och skriver
på att de tagit del av innehållet samt kan komma med synpunkter eller förändring.
Bilaga Mall samt Dokumentation
13. Verksamheten har en blankett på hemsidan ang. Klagomålshantering. Den kan användas om
förälder vill skriva ned sina tankar och lämna in till mig som jag sedan kallar till möte och vi
tillsammans diskuterar igenom saker och ting för att hitta en lösning. Annars har vi en öppen
dialog där min föräldragrupp vet att dom alltid kan ifrågasätta verksamhetens innehåll eller
om de har åsikter om saker eller om jag gjort något de har synpunkter på. De kan alltid ringa
mig, maila eller begära ett möte. I en sådan här liten grupp har man en väldigt nära och bra
kontakt med sin föräldragrupp där tilliten till varandra är stark, därav så upplever jag att mina
föräldrar vågar säga till mig vid de tillfällen dom känner att dom har haft en annan åsikt eller
undan över något. Dessutom är föräldragruppen stark tillsammans i en sådan här liten grupp
då man lär känna varandra mycket bra och kan ta hjälp av varandra om något i verksamheten
inte är till belåtenhet. Bilaga Klagomålshantering.
14. För mig är säkerheten alltid med i det dagliga arbetet. Genom att ha en planerad verksamhet
där platsen är bra för just den tänkta aktiviteten. Jag arbetat med mycket rutiner för att
barnen själva ska veta och förstå samt känna trygghet i det vi gör. Vid utflykter har jag alltid
en eller oftast flera föräldrar med även annan anhörig följer med för att vara fler vuxna på
plats. Inhägnad egen tomt med grind och säkerhetslås. Rutiner vid lämning och hämtning för
att förebygga olyckor. Barnen håller i vagn eller sitter i vagn beroende på ålder, vi d
trafikerade bilvägar. I skogen har vi ett osynligt staket, vilket innebär att barnen inte får gå
längre bort än att jag ska se barnen och dom ska se mig (de lite äldre barnen) vid ”fri”lek på
våra olika platser i skogen. Jag finns alltid med i leken eller i aktiviteten för att hela tiden
kunna se och påverka att inget allvarligt händer. Leksaker och pedagogiskt material som är
avsett för den tänkta aktiviteten finns i verksamheten. Samt hel och säker utrustning i
barnens närvaro. Genom att vi oftast är i naturen så får barnen ett helt annat förhållningssätt
till naturen och naturmaterial som medför att barnen får en bättre kroppsuppfattning och
ofta klarar den miljön bättre än andra barn. Att klättra över stubbar, stenar eller i träd ingår i
vår vardag. Att lyfta fötterna och springa över rötter och ojämn mark blir en vana för barnen i
I ur och skur verksamheter och på så sätt blir det en mer säker plats att vara på genom deras
kunskap och förmåga. Inomhus finns det ett lekrum som är helt anpassat för verksamheten
där leksaker byts ut med jämna mellanrum och där leksaker med små delar endast tas fram
då de små barnen sover. Min bostad där verksamheten bedrivs ifrån har en bra planlösning
där jag har bra översyn över barnen och med hög säkerhet. Grind in till köket finns om jag tex
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måste gå ifrån matlagningen för att hjälpa någon på toaletten eller dyl. Brandfilt,
brandsläckare och brandvarnare finns. Jag har genomgått utbildning om Första hjälpen och
barnolycksfall kontinuerligt genom åren samt genomfört utbildning Grundläggande
Brandskydd. Jag bedömer att barnen har en trygg och lugn hemmiljö i min verksamhet där
omsorg och säkerhet alltid går först.
15. Jag föregår med gått exempel som pedagog. I både mina värderingar och mitt språkbruk.
Eftersom barngruppen består av blandade åldrar så lär barnen sig mycket av varandra. De
äldre barnen hjälper de yngre och får på så vis både visa ansvar och hänsyn. Jag arbetar
mycket med värdegrunden, hur man är en bra kompis och hur och varför vi ska behandla
varandra som bra medmänniskor. Allas lika värde. Ingen särbehandlas men varje barn får
utvecklas efter sin egen kapacitet och efter sina egna förutsättningar för att kunna bli en
egen individ. I ur och skur pedagogiken är könsneutral och alla barn erbjuds samma
möjlighet oavsett kön. Vi pratar mycket om känslor. Hur det känns i kroppen när man är glad,
ledsen, arg, orolig, rädd eller när man tycker om någon. Vi lär oss turordning och att kunna
trösta någon som är ledsen. Barnen får möjlighet att berätta om egna erfarenhe ter och
upplevelser som kan leda till långa och bra diskussioner i ämnet. På så vis får också barnen
lära sig att visa empati för varandra. Barnen får också en social träning att vistas på olika
platser i vårt samhälle både i närområdet och vid utflykter som medför hur man uppträder
vid olika platser. En naturlig del inom I ur och skur pedagogiken är att lära sig värna om djur
och natur och vår miljö vilket också stärker barns empati för levande saker. Jag läser mycket
bra sagor för barnen som också ofta leder till diskussioner om hur saker känns om man skulle
varit en av de i boken. Barnen har en stor möjlighet att vara med och påverka innehållet i
verksamheten. Det gör att barnen själva delar med sig av egna intressen, åsikter och visar sin
nyfikenhet. De får öva att prata inför grupp och att lyssna på varandra. Man visar stor hänsyn
och empati för varandra i gruppen. Även föräldrar eller anhörig får ta del av verksamhetens
Likabehandlingsplan och både föräldrar och syskon måste visa respekt och uppträda på ett
bra sätt då de vistas i barngruppen. Bilaga Likabehandlingsplan.
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Bro 20190329
Rev. 2020-05-01
Rev. 2021-09-01

Likabehandlingsplan
för pedagogisk omsorg I ur och skur Skogstrollen.
Jag vill med detta dokument informera om hur Jag arbetar utifrån den lag som
ska främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och vuxna.
Diskrimineringsgrunderna är: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Ex på kränkande
behandling är mobbning.
Lagen syftar till att värna och främja allas lika värde och allas rätt att bli
behandlade som individer på lika villkor.
Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt.
Jag med min verksamhet I ur och skur Skogstrollen tar med bestämdhet avstånd
från alla trakasserier, diskriminering och kränkande handlingar.
Det är självklart att barn, föräldrar och ledare är bekanta med våra regler och
rutiner.
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Vi ska:

















Vara bra förebilder för barnen genom att visa respekt och hänsyn
för varandra.
Vara uppmärksamma på hur barn och vuxna pratar med varandra.
Barn till barn, barn till vuxen, vuxen till vuxen - vilket tonläge
använder vi?
Påpeka för barn och vuxna om de går över gränserna för vad vi
gemensamt kommit överens om.
Arbeta med kamratsamtal och poängtera det positiva. Prata om hur
vi behandlar och pratar med varandra.
Ta tag i alla situationer där någon form av trakasseri eller kränkning
förekommit.
Tänka på hur vi tillrättavisar varandra när vi gjort något som är fel.
stärka det positiva hos alla barn och försöka negligera det negativa om det är möjligt.
Uppmuntra barnen att prova olika roller.
Ta barnens konflikter på allvar. Vi ska inte skuldbelägga barnen utan
att hjälpa dem att hitta alternativa lösningar.
Markera att vi inte accepterar ett kränkande eller diskriminerande
beteende.
Känna in vad barnet tål/förstår och komma ihåg att alla har olika
förutsättningar.
Vara tillåtande inte tvinga barn, låta dem välja.
Förklara hur och varför vi firar olika högtider/traditioner.
Lyfta fram våra barn och vuxnas olika kulturer.
Uppmuntra jämställdhet genom att ha genusperspektivet i åtanke när
vi arbetar med barnen.

Rutiner för akuta åtgärder och uppföljning
Jag som ledare ingriper vid alla trakasserier och kränkningar. Skulle någon
bli kränkt pga kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning, funktionshinder eller mobbning, så ingriper jag direkt
genom att jag samtalar med berörda och tar kontakt med berörda
föräldrar för att diskutera det som inträffat. Vid behov finns utomstående
resurser till hjälp.
Rutiner
Jag är skyldiga att ingripa vid varje kränkning eller trakassering av barn
och vuxen. Föräldrar informeras.
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Dokumentation
Jag är skyldiga att dokumentera om den aktuella händelsen.
Uppföljning
Efter varje åtgärd sker en uppföljning när jag har ett samtal med de
berörda(barn och föräldrar).

, Pedagogisk omsorg I ur & Skur Skogstrollen
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Dokumentation av kränkande handling
För Pedagogisk omsorg I ur och skur Skogstrollen.
Datum:_____________ Närvarande:____________________________
Vad har hänt:_________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Aktuell situation för händelsen:____________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Åtgärd:______________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Uppföljning datum:________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Underskrift förälder:

Underskrift dbv:

4
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Rutin för Klagomålshantering

Klagomålshantering vid I ur och skur Skogstrollen
Om du som barn eller förälder har synpunkter på verksamheten används
nedanstående arbetsgång.

Steg 1
I ur och skur Skogstrollen vill uppmuntra till att synpunkter/klagomål på
verksamheten tas upp direkt med den det berör. Du kan också använda
nedanstående blankett för att skriva ner dina synpunkter/klagomål och
lämna/maila till

Steg 2
Jag antecknar dina synpunkter/klagomål. Därefter kontaktar jag dig och ordnar
ett möte. Mötet dokumenteras och eventuell handlingsplan upprättas.
Handlingsplanen skrivs under av mötesdeltagarna. Uppföljning görs inom en
månad. Samtalen dokumenteras.

Klagomålshantering har tagits upp på föräldramöten och diskuterats och
godkänts.
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Vad är det som hänt/vad har du för klagomål?

Kontakt uppgifter (frivilligt)
Namn:
Adress:
Telefon:
E-mail:
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Aktivitet

Skogsknytte och Skogsknopp

Datum:_____Ht2021_____________________________________
Syfte:

Mål:

Plats:

Barnen ska få en uppfattning om
vad som lever och växer i vår
natur. Samt att lära sig att vara
aktsam om djuren och vår natur.

Barnen ska få upptäcka och uppleva
naturen med alla sina sinnen. Och
lära efter sina egna
förutsättningar samt ha roligt
tillsammans.

Skogen vid Rosenängarna. Utsedd
plats med Mullekoja. Lagom
gångväg för samtliga barn att gå
eller sitta i vagn. Nära hem.
(1 gång går vi till skogen där vi har
den nedgrävda plankan, Skogen
vid Finnstabergs fsk.)

Material:

Genomförande:

Resultat:

Luppar,
Faktaböcker,
Sagoböcker.
Verksamhetsmaterial för
Knytte/Knopp.
Kikare.
Lim/kartong/naturmaterial.
Spade/olika material till plankan.
Snöre.
Soppåsar/handskar.
Reflexvästar.
Häftklammer/wellpapp/Lönnblad
Min Mullerygga.
Barnens Ryggsäckar m matsäck

Mia packar barnens ryggsäck på
morgonen. Efter att samtliga barn
har kommit så går vi till vår
Knytte/Knopp plats. Vi har ett
ryggsäcksträd där barnen ställer
sin rygga. Samling i ring med våra
sånger. Därefter har vi dagens
planerade aktivitet. Efter att vi är
färdiga med aktiviteten tar vi fram
våra ryggor och har vår finger
ramsa som leder till att vi tar fram
vår matsäck och fikar. Barnen gör
så mycket som de kan själva med
att packa upp/ner, öppna, stänga,
hälla osv Därefter är det ”frilek”
en stund innan avslutande sång och
hemgång.

Vi har luppat vid flera tillfällen
och flera av barnen har kommit på
hur man gör för att kunna se i
luppen. Flera har fått wow
stunder och velat tittat mera.
Några av de stora barnen har
velat tittat mer i vissa av
faktaböckerna då vi kommit hem
igen. Då vi gjorde naturtavlorna så
var de stora barnen flitiga och
satt länge och fyllde hela tavlan
med olika naturmaterial. När vi
hade skräpplockning så fick vi 6
välfyllda påsar tillsammans med
skräp. Lövkronorna vi gjorde blev
snart inspiration till att börja leka
kung och prinsessa.
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Förändring:

Bra:

Dåligt:

Vi ändrar tillbaka Knytte/knopp
platsen till våren med att vara i
skogen bakom Finnstabergs fsk
igen.

Barnen har haft jätte roligt, Och
för det mesta har vi haft bra
väder. De stora barnen har gjort
återkopplingar till flera av
aktiviteterna tex vad gör de vilda
djuren inför vintern och under
vintern. Samma sak med
flyttfåglarna och stanna fåglarna
nu när vi börjat vinterfodra
fåglarna hemma på tomten så
kommer många frågor och
funderingar om det vi tidigare
pratat om.

Några av barnen har varit sjuka
vid ett par tillfällen. Höstens skog
har inte samma utbud av natur
som den vi hade tidigare i våras.
Det blir längre att gå men fler av
barnen har då blivit mycket äldre
och orkar gå längre.
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Aktivitet
Datum:________________________________________________
Syfte:

Mål:

Plats:

Material:

Genomförande:

Resultat:

Förändring:

Bra:

Dåligt:
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Underlag för Planerad Tillsyn av Verksamhet.

1.
, I ur och skur Skogstrollen.
2.
3.
Org nr
4
5. Inskrivna barn den 31/10 2021 är 5 st.
6. Flicka 20170109, Flicka 20170329, Flicka 20180626, Pojke 20181011, Pojke 20190730. Det
sjätte barnet börjar i januari 2022 och är ett syskon till ett av barnen i gruppen. Det barnet är
född 20200627 och är en pojke. Det är en lugn och trygg barngrupp som har kul ihop och där
man värnar om att alla ska vara med i leken.
7. 07.00 – 16.00 just i dagsläget. Kan förändras efter föräldrars önskemål och behov av ändrade
tillsynstider. From januari 2022 kommer det att bli utökade tillsynstider f ör 2 av barnen som
medför längre öppettider än i dagsläget. Det finns dock alltid en möjlighet att vid behov ha
barnet längre tid vid enstaka dagar om behov finns. Förutom den faktiska öppettiden då
barnen har sin närvaro så har jag planeringstid/utvärderingstid, inköp, städning,
förberedelsetid för vissa aktiviteter, föräldramöten, utvecklingssamtal, div. möten tex skola,
utbildning, fortbildning, nätverksmöten samt allt skrivbordsarbete med att driva ett eget
företag med bokföring etc. allt detta ligger utanför den faktiska tiden då barnen är
närvarande, alltså då barnen gått för dagen, kvällar och helger.
8. Följer kommunens Maxtaxa.
9. Verksamheten är en I ur och skur verksamhet och följer de riktlinjer och krav som finns från
Friluftsfrämjandet. Min verksamhet är certifierad, licensierad och godkänd att få bedrivas
som I ur och skur verksamhet genom Friluftsfrämjandet och jag är såklart även utbildad för
ändamålet. Verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och pedagogiskt innehåll som krävs
för att få använda sig av profileringen. Verksamheten är årstidsbaserad vilket betyder att
våra aktiviteter styrs efter vilken årstid det är. Vi firar och uppmärksammar våra högtider och
födelsedagar. Jag har även hög kvalitet på maten som serveras i min verksamhet, även där
årstidsbaserad efter råvaran och så mycket som möjligt närodlat och ekologiskt/Krav märkt.
Serverar och köper endast Svensk fågel och kött. Frukt, bär och grönsaker som odlas i min
egna trädgård tas tillvara och här får barnen vara med och både plocka och laga olika saker.
10. Jag tar hjälp ifrån och följer I ur och skur pedagogiken i min verksamhet som i sin tur följer
och lutar sig på Lpfö18. Samt att jag även Följer Allmänna råd för Pedagogisk omsorg och
verksamhetens egna Likabehandlingsplan. Även Barnkonventionen finns som grund i min
verksamhet.
11. Genom kontinuerliga utvecklingssamtal med föräldrarna som följs upp varje år eller extra
ofta vid behov. Här tar jag på tidigt stadium upp ev. om jag tycker att barnet är i behov av
stöd av något slag. Även dagliga samtal eller att jag ringer upp om något behöver diskuteras i
enskildhet. Det kan vara ett barn som jag anser är i behov av Språkstöd eller om jag
misstänker en diagnos så diskuterar jag detta med förälder för att vi tillsammans kan komma
överens om en handlingsplan för barnets fortsatta hjälp. Ser också alltid till att jag och
förälder är överens om vad som ska framföras till ny skola vid övergång till 6årsverksamheten. Detta för att övergången ska bli så trygg för barnet som möjligt och kunna
få rätt hjälp från början av skolan och ny pedagog. Vid tillfällen då ett barn visat på en
diagnos har jag tillsammans med förälder arbetat för att påbörja utredning innan barnet
slutar hos mig och innan barnet övergår till skolan. Detta för att underlätta för skolan att
kunna ge barnet rätt hjälp från början.
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12. Många olika faktorer bidrar till min kvalitetssäkring.
-Då verksamheten är profilerad med I ur och skur pedagogiken så följer jag de riktlinjer som
finns från Friluftsfrämjandet ang. den pedagogiska inriktningen.
-Jag har en planerad och utvärderad verksamhet.
-Jag har en dialog med barnen om verksamhetens innehåll för att få deras åsikt med i både
planering och utvärdering. Barnen har ett stort inflytande i det vi gör.
-Öppen dialog med föräldrar eller målsman samt en bra föräldrasamverkan.
- Planerade föräldramöten minst 1 ggr per år, oftare vid behov.
-Utvecklingssamtal minst 1 ggr per år, oftare vid behov.
-Nätverksmöten inom I ur och skur, Kommunen och Bro fsk/skolor/pedagogisk omsorg.
-Planerade barngrupper och sammansättning av barngrupp samt planerade inskolningar.
-Fortbildningar och föreläsningar kontinuerligt.
- Uppdaterar mig ang. kommunen samt Skolverkets riktlinjer.
-Verksamheten har en klagomålshantering.
-Verksamheten har en Likabehandlingsplan, föräldrar läser igenom den varje år och skriver
på att de tagit del av innehållet samt kan komma med synpunkter eller förändring.
Bilaga Mall samt Dokumentation
13. Verksamheten har en blankett på hemsidan ang. Klagomålshantering. Den kan användas om
förälder vill skriva ned sina tankar och lämna in till mig som jag sedan kallar till möte och vi
tillsammans diskuterar igenom saker och ting för att hitta en lösning. Annars har vi en öppen
dialog där min föräldragrupp vet att dom alltid kan ifrågasätta verksamhetens innehåll eller
om de har åsikter om saker eller om jag gjort något de har synpunkter på. De kan alltid ringa
mig, maila eller begära ett möte. I en sådan här liten grupp har man en väldigt nära och bra
kontakt med sin föräldragrupp där tilliten till varandra är stark, därav så upplever jag att mina
föräldrar vågar säga till mig vid de tillfällen dom känner att dom har haft en annan åsikt eller
undan över något. Dessutom är föräldragruppen stark tillsammans i en sådan här liten grupp
då man lär känna varandra mycket bra och kan ta hjälp av varandra om något i verksamheten
inte är till belåtenhet. Bilaga Klagomålshantering.
14. För mig är säkerheten alltid med i det dagliga arbetet. Genom att ha en planerad verksamhet
där platsen är bra för just den tänkta aktiviteten. Jag arbetat med mycket rutiner för att
barnen själva ska veta och förstå samt känna trygghet i det vi gör. Vid utflykter har jag alltid
en eller oftast flera föräldrar med även annan anhörig följer med för att vara fler vuxna på
plats. Inhägnad egen tomt med grind och säkerhetslås. Rutiner vid lämning och hämtning för
att förebygga olyckor. Barnen håller i vagn eller sitter i vagn beroende på ålder, vi d
trafikerade bilvägar. I skogen har vi ett osynligt staket, vilket innebär att barnen inte får gå
längre bort än att jag ska se barnen och dom ska se mig (de lite äldre barnen) vid ”fri”lek på
våra olika platser i skogen. Jag finns alltid med i leken eller i aktiviteten för att hela tiden
kunna se och påverka att inget allvarligt händer. Leksaker och pedagogiskt material som är
avsett för den tänkta aktiviteten finns i verksamheten. Samt hel och säker utrustning i
barnens närvaro. Genom att vi oftast är i naturen så får barnen ett helt annat förhållningssätt
till naturen och naturmaterial som medför att barnen får en bättre kroppsuppfattning och
ofta klarar den miljön bättre än andra barn. Att klättra över stubbar, stenar eller i träd ingår i
vår vardag. Att lyfta fötterna och springa över rötter och ojämn mark blir en vana för barnen i
I ur och skur verksamheter och på så sätt blir det en mer säker plats att vara på genom deras
kunskap och förmåga. Inomhus finns det ett lekrum som är helt anpassat för verksamheten
där leksaker byts ut med jämna mellanrum och där leksaker med små delar endast tas fram
då de små barnen sover. Min bostad där verksamheten bedrivs ifrån har en bra planlösning
där jag har bra översyn över barnen och med hög säkerhet. Grind in till köket finns om jag tex
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måste gå ifrån matlagningen för att hjälpa någon på toaletten eller dyl. Brandfilt,
brandsläckare och brandvarnare finns. Jag har genomgått utbildning om Första hjälpen och
barnolycksfall kontinuerligt genom åren samt genomfört utbildning Grundläggande
Brandskydd. Jag bedömer att barnen har en trygg och lugn hemmiljö i min verksamhet där
omsorg och säkerhet alltid går först.
15. Jag föregår med gått exempel som pedagog. I både mina värderingar och mitt språkbruk.
Eftersom barngruppen består av blandade åldrar så lär barnen sig mycket av varandra. De
äldre barnen hjälper de yngre och får på så vis både visa ansvar och hänsyn. Jag arbetar
mycket med värdegrunden, hur man är en bra kompis och hur och varför vi ska behandla
varandra som bra medmänniskor. Allas lika värde. Ingen särbehandlas men varje barn får
utvecklas efter sin egen kapacitet och efter sina egna förutsättningar för att kunna bli en
egen individ. I ur och skur pedagogiken är könsneutral och alla barn erbjuds samma
möjlighet oavsett kön. Vi pratar mycket om känslor. Hur det känns i kroppen när man är glad,
ledsen, arg, orolig, rädd eller när man tycker om någon. Vi lär oss turordning och att kunna
trösta någon som är ledsen. Barnen får möjlighet att berätta om egna erfarenhe ter och
upplevelser som kan leda till långa och bra diskussioner i ämnet. På så vis får också barnen
lära sig att visa empati för varandra. Barnen får också en social träning att vistas på olika
platser i vårt samhälle både i närområdet och vid utflykter som medför hur man uppträder
vid olika platser. En naturlig del inom I ur och skur pedagogiken är att lära sig värna om djur
och natur och vår miljö vilket också stärker barns empati för levande saker. Jag läser mycket
bra sagor för barnen som också ofta leder till diskussioner om hur saker känns om man skulle
varit en av de i boken. Barnen har en stor möjlighet att vara med och påverka innehållet i
verksamheten. Det gör att barnen själva delar med sig av egna intressen, åsikter och visar sin
nyfikenhet. De får öva att prata inför grupp och att lyssna på varandra. Man visar stor hänsyn
och empati för varandra i gruppen. Även föräldrar eller anhörig får ta del av verksamhetens
Likabehandlingsplan och både föräldrar och syskon måste visa respekt och uppträda på ett
bra sätt då de vistas i barngruppen. Bilaga Likabehandlingsplan.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Ann-Louise Rantanen
Kvalificerad utredare
Utbildningskontoret
+46 8-58169483
Ann-Louise.Rantanen@upplands -bro.se

Vår beteckning

Er beteckning

UN 21/0476
Utbildningsnämnden

Utökning av antalet förskoleplatser av
Källskolans förskola
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beviljar Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro att
utöka antalet förskoleplatser på Källskolans förskola från 22 till 84 från och
med den 1 februari 2022. Utbildningsnämnden godkänner förskoleverksamhet i
Källskolans nya lokaler, tidigare Förskolan Ekhammar, så länge det tillfälliga
bygglovet gäller.

Sammanfattning
Föreningen för kristen skola Upplands-Bro ansöker om att få utöka antalet
platser på Källskolans förskola från 22 till 84 från och med den 1 februari
2022.
Källskolans förskola har i många år haft lång kö till sin verksamhet, men har
inte haft möjlighet att ta emot fler barn på grund av att de endast haft tillstånd
för 22 platser, men framför allt för att de inte haft lokaler för att kunna utöka
verksamheten.
Utökningen kan nu möjliggöras genom att Föreningen för kristen skola i
Upplands-Bro får hyra nya lokaler (tidigare Förskolan Ekhammars lokaler).

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2022



Ansökan om utökning av verksamhet Föreningen för kristen skola i
Upplands-Bro den 16 december 2021

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro ansöker om att få utöka antalet
platser i förskolan från 22 till 84.
Källskolans förskola har i många år haft kö till sin verksamhet, men inte haft
möjlighet att ta emot fler barn på grund av att de endast haft tills tånd för 22
platser, men framför allt för att de inte haft lokaler för att kunna utöka
verksamheten. Föreningen för kristen förskola i Upplands-Bro har fått
möjlighet att hyra nya lokaler (tidigare Förskolan Ekhammar) som möjliggör
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Datum

Vår beteckning

UN 21/0476

denna ökning. (se bilaga 1) De delar som kommer att användas av förskolan är
fyra avdelningar, personalavdelning, samt köksdel. (Resterande lokaler
används av Källskolan F-åk1.)
Genom en utökning av antalet platser kan vårdnadshavares önskemål om plats
tillgodoses, men också ge en mer flexibel organisation. Öppningar och
stängningar kan samköras mellan avdelningar, så att personalstyrkan blir större
under den pedagogiska verksamhetstiden, samt frigöra mer tid för pedagogisk
planering. (se bilaga 2)
Utökningen avses att göras i etapper och en successiv ökning ska ske från 22
barn till 42 barn, därefter ytterligare 21 barn för att i en slutlig fas fylla på med
21 barn och nå max 84 platser. I dagsläget har verksamheten 5,2 heltidstjänster
fördelat på 9 personer. Fullt utbyggt ska personalen ökas till 16 heltidstjänster
på 84 barn. (se bilaga 2)
De nya lokalerna tas i bruk 3 januari 2022 och ansökan om utökat antal
förskoleplatser önskas från 1 februari 2022.

Barnperspektiv
Förslaget till beslut är utarbetat med hänsyn till barnets bästa.
Utbildningskontoret

Fredrik Nordvall
Utbildningschef

Bilagor
1. Lokalbild
2. Förklarande bilaga till ansökan
Beslut sänds till



Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro
, rektor Källskolans förskola
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Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro
Ideell förening

Kontaktperson:

Källskolans förskola

Antal platser idag: 22. Lokalens kvadratmeter : Ny lokal: 612m2
Ansökan avser: permanent utökning, upp till ca 84 barn
Antal personal idag:
Förskolechef(rektor): 1, Förskollärare 3, Barnskötare 3, Övriga 1
Antal personal vid utökning:
Förskolechef (rektor): 1, Förskollärare 6, Barnskötare 10, Övriga 1
Antal årsarbetare efter utökning
Förskolechef (rektor) 50%
Förskollärare 600%
Barnskötare 900%
Övriga 50% (vissa övriga utöver detta delas med skolan)

Skäl
Ange kort beskrivning av skälet till utökningen
Vi har i många år haft lång kö till vår förskola, men inte haft möjlighet att ta in fler barn än drygt 20,
dels pga att vi inte haft tillstånd för fler, men framför allt pga att vi inte haft lokaler att kun na ta in
fler. Vi har därför under en längre period sett över möjligheten att utöka våra lokaler, för att på så
sätt kunna ta emot fler barn. Vi har nu fått tag på en lokal tvärs över vägen från nuvarande (f.d.
Ekhammars förskola), där en utökning kan möjliggöras. Förutom att kunna tillgodose
vårdnadshavares önskemål om att kunna få plats på vår förskola, ger en utökning av antalet barn oss
möjlighet att få till en mer flexibel organisation, där vi kan samköra öppning och stängning mellan
avdelningar, för att på så sätt kunna fokusera personalstyrkan mer till den pedagogiska
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verksamhetstiden. Vi ser också att en utökning av barnantalet, kan göra att vi frigör mer tid för
pedagogisk planering för pedagogerna i arbetslagen, vilket är viktigt för att kunna be driva en bra
verksamhet. Det möjliggör även en mer flexibel organisation för att kunna tillgodose särskilda behov
hos vissa barn.
Utökningen möjliggörs alltså genom att vi får hyra en annan lokal tvärs över vägen (f.d. Ekhammars
förskola), där betydligt fler barn får plats än där vi finns nu. Eftersom vi som huvudman även driver
grundskola, möjliggör denna lokalflytt att vi även kan ta in fler elever i åk F och 1, vilket hittills har
begränsats av lokalmässiga skäl, men som skulle bidra till större stabilitet även för skolan. Att
dessutom få ett större barnunderlag i vår egen förskola, kan göra att vi får en stabil barngrupp som
väljer vår grundskola från F-klass, och gör att vi på ett helt annat sätt kan bygga en tydlig röd tråd
från 1-16 år under samma huvudman.

Underlag som styrker ansökan
Vår ansökan gäller alltså en utökat barnantal på Källskolans förskola, från det som står i vårt
nuvarande tillstånd: Ca 20 barn, till ett maxantal på ca 84 barn.
Vi avser göra en utökning i etapper, där vi startar med nuvarande 22 barn (i ny lokal – f.dEkhammars förskola), och successivt utökar barn- och personalantal till ett max på ca 84 barn). Vi
kommer att starta med två avdelningar på våra 22 barn, där vi successivt utökar till ca 42 barn,
(indelat i två stora grupper/fyra mindre) varpå vi utökar med en avdelning till på 21 barn (med två
grupper, och därefter ytterligare en avdelning med 21 barn med två grupper)

Kommentar angående lokaler:
De lokaler som vi kommer att använda, är f.d. Ekhammars förskola. Till en början två avdelningar, och
därefter ytterligare en till två avdelningar, om det utökas enligt max -antalet barn.
Kvadratmeterytan som avses i dokumentet ovan (LOA-mått för
avdelningarna/personalutrymme/köksutrymme), är den maximala yta vi kommer att använda för
förskoleverksamheten i den nya lokalen, när den byggs ut fullt. Bifogar även ritningen över lokalerna.
(de två avdelningarna närmast köksdelen kommer vi att använda för skolans räkning, så förskolans
del av byggnaden blir fyra avdelningar, personalavdelning, och köksdel).

Kommentar angående personalantal:
Gällande antal personal har vi i nuläget många deltidstjänster, så det är flera personer under
verksamhetstiden kl. 9-14 än antalet årsarbetstidsarbetare. På antalet personer har vi skrivit antalet
verkliga personer, oavsett procenttjänst i nuvarande antal, och chansat på hur det kan se ut vid en
utökning – men allt beror på om vi anställer personer på hel- eller deltid.
Det som är den mest relevanta siffran för er är årsarbetstidsarbetare vid full utbyggnad. Vi kommer
vartefter att utöka verksamheten från nuvarande 5,2 heltidstjänster (i verkligheten 9 personer, med
flera deltidstjänster) på 22 barn – till ca 16 heltidstjänster på 84 barn. Det låter mindre i praktiken –
men storfördelen av fler avdelningar gör att vi kan tjäna vissa tjänster på det, vid öppning och
stängning t.ex. Utöver detta finns viss övrig personal som delas med skolan, på administrativ
nivå/städ etc.

Kommentar angående tidpunkt för utökningen
Vi kommer att ta den nya lokalen i bruk för befintlig förskolas verksamhet från 3 januari 2022. Vi
önskar utöka barnantalet så fort som möjligt, vilket vi uppfattat att vi kan göra efter nämndbeslut
den 25 januari. Av det skälet har vi skrivit 25 januari som datum för utökningen. I praktiken kommer
vi kanske inte att kunna ta in några nya barn förrän måndag den 31 januari.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Josefin Almberg

2021-11-30

UN 21/0249

Josefin.Almberg@upplands -bro.se

Utbildningsnämnden

Er beteckning

Inventering av lokalbehov 2021-2030
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner bilagd rapport för lokalinventering och
översänder den till Kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Sammanfattning
Syftet med kommunens lokalresursplanering är att säkerställa en effektiv
användning av lokaler/anläggningar, strategisk och långsiktig planering samt
en väl fungerande samverkan i lokalförsörjningsfrågor mellan kommunens
verksamheter.
Arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplanen för perioden 2023-2030 är
påbörjad. I den processen ingår att respektive nämnd ska besluta om en
inventeringsrapport som beskriver nämndens kommande behov av lokaler.
Nämndernas inventeringsrapporter sammanställs till en lokalbehovsrapport
som ligger till grund för de prioriteringar som görs i lokalförsörjningsplanen
som Kommunstyrelsen beslutar om i samband med budget 2023.
I bilagd rapport för lokalinventering redovisas befintliga lokalresurser samt det
lokalbehov som uppstår på grund av befolkningsutvecklingen.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2021



Utbildningskontorets rapport för lokalinventering 2021



Anvisningar för lokalförsörjningsplan 2023

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Syftet med kommunens lokalresursplanering är att säkerställa en effektiv
användning av lokaler/anläggningar, strategisk och långsiktig planering samt
en väl fungerande samverkan i lokalförsörjningsfrågor mellan kommunens
verksamheter.
Arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplanen för perioden 2023-2030 är
påbörjad. I den processen ingår att respektive nämnd ska besluta om en
inventeringsrapport som beskriver nämndens kommande behov av lokaler.
Nämndernas inventeringsrapporter sammanställs till en lokalbehovsrapport
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Datum

Vår beteckning

2021-11-30

UN 21/0249

som ligger till grund för de prioriteringar som görs i lokalförsörjningsplanen
som kommunstyrelsen beslutar om i samband med budget 2023.
Översiktligt beskrivet ser processen ut så här:

I bilagd rapport för lokalinventering redovisas befintliga lokalresurser samt det
lokalbehov som uppstår på grund av befolkningsutvecklingen.

Barnperspektiv
Barn och elever har rätt till verksamhet i ändamålsenliga lokaler inom
Utbildningsnämndens ansvarsområde. Därför är det viktigt att det finns en
lokalresursplanering som tar hänsyn till detta.

Utbildningskontoret

Fredrik Nordvall
Utbildningschef

Frank Renebo
Fastighetschef

Bilagor
1. Utbildningsnämndens rapport för lokalinventering
2. Anvisningar för lokalförsörjningsplan 2023
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Beslut sänds till



Kommunstyrelsen
Fastighetschef

Datum

Vår beteckning

2021-11-30

UN 21/0249

3 (3)
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Anvisningar för
Lokalförsörjningsplan 2023

Arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplanen för perioden 2023 - 2030 ska
nu påbörjas. Processen med att ta fram lokalförsörjningsplanen sträcker sig
över perioden maj 2021 till juni 2022. Lokalförsörjningsp lanen beslutas i
samband med budgetbeslutet för 2023.
I arbetet ska alla kontor som använder eller har behov av lokaler delta.
Översiktligt beskrivet ser processen ut så här:

3

Process lokalförsörjning 2023

Med dessa anvisningar som bas och input ska respektive nämnd ta fram och i
oktober sammanträdet besluta en Inventeringsrapport som beskriver
nämndens kommande behov av lokaler.
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Omvärldsanalys

Upplands-Bros lokalresursplanering påverkas av en rad faktorer i omvärlden,
som kommunen ofta inte har möjlighet att påverka. Några faktorer i omvärlden
som kan ha en påverkan på behovet av lokaler för kommunal service redovisas
därför i detta kapitel.
6.1
Ljusare tider i sommar (Konjunkturinstitutet, 2021-03-31)
En andra våg av smittspridning och skärpta restriktioner ledde till att
konjunkturåterhämtningen i Sverige bröts det fjärde kvartalet i fjol. Fortsatta
skärpta restriktioner och en tredje våg av smittspridning bidrar till att tillväxten
blir dämpad det första kvartalet i år.
Återhämtningen kommer i gång igen så smått det andra kvartalet, trots att
produktionen i delar av industrin då hämmas av leveransproblem. Det tredje
kvartalet, när nästan alla vuxna erbjudits vaccin och smittspridningen är lägre,
ökar hushållen konsumtionen snabbt och konjunkturen vänder tydligt uppåt.
Lågkonjunkturen förblir trots detta djup under 2021 och arbetslösheten ligger
fortfarande väl över 8 procent vid slutet av året.
Trots mycket omfattande ofinansierade åtgärder i år är de offentliga finanserna
fortsatt starka. Skulle ekonomin utvecklas sämre än prognostiserat finns det
fortfarande ett stort utrymme att stödja ekonomin ytterligare med offentliga
medel

6.2

”Lägre befolkningsökning kommer påverka
bostadsmarknaden”

M aria Pleiborn, WSP, Advisory, 10 dec 2020.

Dödlighet i covid-19 kommer inte påverka befolkningsförändringarna
nämnvärt, men minskad invandring lär leda till att byggprognoserna får
nerjusteras.
Men det som tydligare påverkat vår befolkningsutveckling i år är en
kraftigt minskad migration. Sveriges folkökning har nästan halverats under de
tre första kvartalen 2020 och är 44 procent lägre än under 2019. Som de flesta
minns var 2016 ett rekordår med en folkökning på över 103 000 personer och
ett invandringsöverskott på över 144 000 personer. I år är
invandringsöverskottet hittills bara 27 000 personer.
Migrationen har hindrats till följd av restriktioner och andra resehinder runt om
i världen. De rörlighetsmätningar som görs visar att all typ av trafik och
rörlighet har minskat – förutom paketförsändelser och digital trafik. Antalet
asylansökningar i Sverige har också närapå halverats (de ingår inte i
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folkmängden ännu) och det kommer att påverka befolkningsutvecklingen under
lång tid.
SCB:s prognos från i våras för folkökningen under 2020 ligger på 88 000
personer – det kommer vi inte att nå upp till eftersom vi hittills bara är uppe i
knappt 46 000 nya invånare. SCB har varit tvungna att revidera ner sin prognos
för invandringen varje år efter 2016 och det lär dom få göra nu igen.
Det kan ju vara så att viss migration förskjuts till post corona och att vi då får
en kraftigare invandring, men det gäller ju även utvandringen från Sverige.
Utvecklingen i Stockholmsregionen är tydligast, ner med hela 54 procent. Och
i Stockholms stad har tillväxten minskat med hela 74 procent jämfört med 2019
och 70 procent jämfört med genomsnittet under 2000-talet. Under flera år har
staden förlorat invånare till följd av inrikes flyttningar, men tjänat in det på
invandringen. Men i år är det totala flyttnettot negativt med hittills över 2 100
personer.
Det här kommer naturligtvis att påverka bostadsmarknaden och
bostadsbehovet framöver. Boverket gör sina beräkningar som i år ska släppas i
december. SBAB skriver i sin senaste Bomarknadsnytt att ”Fram till 2025
förväntas antalet hushåll öka med mellan 40 000 och 50 000 per år” och man
är därför bekymrad över att byggtakten minskar. Jag undrar vem det är som
förväntar sig det? Tillväxten kommer att bli betydligt lägre och har varit på väg
ner under flera år.
6.3

Boverket

Hög byggtakt för hyresrätter på oväntat stark bostadsmarknad
Boverket 17 december 2020

Bostadsmarknaden har utvecklats starkt i år, tvärtemot vårens dystra prognoser.
Bostadsbyggandet har till och med överstigit bedömningen som Boverket
gjorde före pandemin. I Boverkets nya prognos förväntas 54 000 bostäder
påbörjas i år, inräknat nettotillskott genom ombyggnad, och 52 500 bostäder
påbörjas år 2021. Vi utgår från att bostadsmarknaden rider ut även denna våg
av globala nedstängningar, även om det är osäkert i vilken utsträckning
efterfrågan kan hållas uppe vid en inbromsning av samhällsekonomin som
möjligen kan bli längre än i våras.
Bostadsbyggandet förväntas öka under 2021 och 2022
Totalt sett förväntar kommunerna att antalet påbörjade bostäder ökar med 3
procent år 2021 och med 11 procent år 2022. Jämfört med bedömningarna år
2020 förväntas 2021 en tydlig ökning av antalet påbörjade bostäder i
Storstockholm, bland större högskolekommuner utanför storstadsregionerna
och i gruppen övriga kommuner med fler än 25 000 invånare. En minskning
förväntas främst i Stormalmö och bland mindre högskolekommuner. År 2022
förväntas en kraftig ökning av bostadsbyggandet bland mindre
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högskolekommuner. Även i Storstockholm och bland övriga kommuner med
fler än 25 000 invånare förväntas betydande ökningar år 2022.

Bostadsbyggandet har ökat i år. Preliminärt påbörjades 55 500 bostäder under
de senaste fyra kvartalen, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Antalet
påbörjade hyresrätter i flerbostadshus ökade med drygt 20 procent medan
antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus och bostäder i småhus har varit
stabilt totalt sett.
6.4

Det består – det återgår

M attias Goldman – Hållbarhetschef på Sweco, Fastighetstidningen 23 februari 2021

Vilka förändringar under pandemin återgår till det gamla när den
äntligen är över och vilka blir det nya normala? Mattias Goldmann ger tre
nycklar för en bättre prognos – och en falsk.
Så grumlig den är nu, kristallkulan för fastighetsmarknadens framtid! Så
mycket beror på faktorer i andra delar av samhället; hur snabbt vi blir
vaccinerade och hur effektivt skyddet är, hur stark den ekonomiska
återhämtningen blir och vad som prioriteras från statsmakternas sida. Men en
viktig del handlar om hur vi kommer att bete oss i framtiden, som individer och
som samhälle. Här går det att urskilja vad nytt som troligen består och vad som
återgår till det gamla. I stigande ordning ser jag tre faktorer som avgörande:
3: Egen vinning. Många är fast rotade i vanemönster som etablerades långt
före pandemin, och det krävdes en tragisk pandemi för att vi skulle ändra
beteende. Hur sannolikt det är att de nya vanorna sätter sig, beror rimligen
mycket på om vi ser positivt på förändringarna. Ur fastighetsperspektiv är det
spännande och viktigt att följa hur uppskattat det omfattande distansarbetet
varit.
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Undersökningar pekar på att vi vill tillbaka till kontoren, seminarierna och
fikapauserna – men också att vi uppskattar hur det blir lättare att få ihop
livspusslet när vi inte arbetspendlar varje dag. Om många föredrar att jobba på
distans någon dag i veckan, och kan visa att arbetsgivaren inte förlorar på det,
har vi hittat en nyckel till en förändring av stor betydelse för morgondagens
fastighetsmarknad.
2: Samhällsnytta. Riksdag, regering och deras motsvarigheter i många andra
länder slår fast att återstarten efter pandemin är ett tillfälle att skapa ett bättre
samhälle, ”Build Back Better” med både president Joe Bidens och
premiärminister Boris Johnsons ord. Särskilt fokus är på klimat och hållbarhet,
kopplat till att Parisavtalet nu kräver ”enhanced action” från alla länder som
står bakom avtalet, och att FN:s globala mål Sustainable Development Goals
ska vara uppnådda år 2030.
Samma år ska Sverige nå en fossiloberoende fordonsflotta. Några av den
senaste tidens förändringar gynnar denna omställning till ökad hållbarhet;
minskat resande gör det lättare att nå klimatmålen och minskade utsläpp gör
det lättare att klara de hälsorelaterade målen. Räkna med att förändringar som
bidrar till att uppfylla svåruppnådda samhälleliga mål kommer att understödjas
och därmed bli bestående.
1: Inlåsningseffekter. Har man väl gjort en satsning för framtiden, blir den
oftast bestående. Under pandemin har många skaffat ett större boende, kanske
flyttat från en lägenhet i stadskärnan till en villa med trädgård längre från city.
Sommarstugor är hett eftertraktade, med kraftigt stigande priser. Allt fler
skaffar hund, med så hög efterfrågan att kennlarna inte kan svara upp mot den.
Den kanske viktigaste nyckeln för att förstå vad som blir bestående är alltså att
identifiera om det förändrade beteendet för med sig en ”inlåsningseffekt” eller
inte.
Inte självklar: Tidsfaktorn tror jag inte lika mycket på. Att förändringar blir
mer bestående ju längre de varar är förstås sant – i alla fall om vi inte ens
minns hur det var innan. Men när det handlar om något eller några år, kan vi
istället se ett uppdämt behov; jag räknar med att de som har stuga i Spanien
eller på Österlen kommer att åka dit i högre utsträckning än förut och ser
betydligt mer fram emot fester och middagar nu än förut. I så fall kan en
nedlagd Restaurang eller ett igenbommat gym snart öppnas igen. Det kan bli
med nya ägare och annan inriktning; kanske ledsamt för stamgästen, men inte
lika noga för fastighetssektorn.
Nu har ni mina nycklar för att framgångsrikt förutspå förändringarna. Men
ännu viktigare är att ”efter pandemin” snart inträffar. Håll ut, håll i, håll
avstånd, så är vi där tillsammans förr än vi vågar hoppas.
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6.5
Inlåsningseffekter på bostadsmarknaden
En bidragande faktor till en begränsad rörlighet på bostadsmarknaden brukar
förklaras med olika inlåsningseffekter. Det handlar till exempel om att
människor väljer att inte flytta på grund av beskattning på kapitalvinsten. Vid
ett scenario där inlåsningseffekterna minskar eller försvinner, skulle det kunna
möjliggöra en större inflyttning i befintliga bostadsområden.

6.6

Så kan ditt kontor förändras efter corona

SvD 20221-03-01, Sophie Stigfur

Ödelagda kontor ekar tomma världen över. Pandemin har förändrat hur
vi jobbar – möjligen för gott, enligt vissa. Men hur ska framtidens kontor
se ut, om de finns kvar? Här är de hetaste teorierna just nu.
Kontor 2.0 – ”Hands off”
Flera är övertygade om att kontorsarbetet kommer att bestå. Dock i ny,
smittsäker tappning.
Fastighetsbolaget Cushman & Wakefield har byggt om sitt kontor i Amsterdam
för att visa på hur postpandemins kontor kan se ut. Här uppmanas de anställda
bland annat att alltid röra sig motsols på gemensamma ytor för att säkra social
distansering, rapporterar Forbes.
– Det kommer att komma ytterligare en pandemi eller bara en vanlig
influensasäsong. Vi behöver designa för den verkligheten, säger Eve Edelstein,
grundare av det forskningsinriktande designbolaget Clinicians for Design
till National Public Radio, USA.
Automatisering av allt från dörröppning till belysning kan bli utbrett, för att
anställda ska behöva beröra så få ytor, som knappar och handtag, som möjligt.
”Hands-off” kallar Reena Agarwal, vd för Center for Active Design,
utvecklingen. Hon tror att framtida kontorsbyggnader får dörrlösa ingångar till
exempelvis toaletter, av den typ man ser på flygplatser och idrottsarenor.
Nya sätt att filtrera luften på kontoret, utökad städning, begränsningar för antal
personer som får vistas i hissen – eller vid kaffemaskinen – kan alla bli
bestående förändringar, enligt flera experter som NPR pratat med.
Jobba hemma – på jobbet
Undersökningar i flera länder, såväl i Sverige som i USA, pekar mot att många
vill fortsätta jobba hemifrån även efter pandemin. Vissa spår det öppna
kontorslandskapets död, till förmån för mindre enskilda kontor. Något som den
kinesiska affärsmannen Xu Weiping hittat en lite annorlunda lösning på. Han
är nu i färd med att bygga om 20 kontorsbyggnader i östra London,
rapporterar The Guardian.
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De ska bestå av totalt 2 000 ”kuber” – där varje anställd får sitt eget
självförsörjande mini- hem, på 3 gånger 3 kvadratmeter. Om kuberna, som
förutom skrivbord även har kylskåp, mikrovågsugn och nedfällbar säng, visar
sig populära – planerar Weiping att utöka projektet.
– Vi riktar oss till folk som känner ett motstånd till att återgå till sin normala
kontorsmiljö. Alla vill ha individuellt utrymme. Det här kombinerar det med
fördelarna att jobba hemifrån, och kommer att höja arbetsglädjen, säger
Weiping till tidningen och fortsätter:
– Jag tror det är den första satsningen av sitt slag inte bara i Storbritannien,
utan i hela världen.
Mellanvägen – hybrider
Många spår att hybridkontor kommer att bli det nya, något som företaget
Google bland annat gått ut med att man ser över. Arbetsmodellen skulle
innebära större flexibilitet, en mix av arbete hemifrån och på kontoret.
En möjlig utveckling tros vara att blir arbetsplatsen snarare blir en mötesplats
som stärker teamkänslan bland kollegorna, med ökad fokus på social samvaro
och events, medan själva jobbandet i sig sker där arbetstagaren vill att det ska
ske.
– Vi använder de dagar som de anställda jobbar hemifrån till uppgifter som
kräver koncentration. Något som skulle ta flera timmar att genomföra på
kontoret kan vara slutfört inom en timme om personen jobbar hemma, säger
Baruch Silverman, vars finansbolag The Smart Investor gick över till
hybridmodellen i juni 2020, till BBC.
Anti-kontor
Pandemin har gjort människor mer allmänt medvetna om hälsa och välmående.
Framöver lär det ställas större krav på att det avspeglas även på arbetsplatserna,
enligt Work Design Magazine – som beskriver ett stundande paradigmskifte
för kontorsarbete och förutspår framväxten av så kallade ”anti-kontor”.
En ny mer generell holistisk inställning kan sippra in även på arbetsplatserna.
Naturmaterial och hållbarhet blir allt viktigare, och inslag som yogastudios,
möjlighet till barnpassning och terapi på kontoret kan bli ett vanligare inslag
enligt tidningen.
Virtuella vägen
Flera mötesappar är under framväxt, och en av dem går steget längre: med
målet att användarna skapar egna virtuella kontor. Det rör sig om Topia, som
satte sitt namn på kartan efter att festivalen Burning Man, som brukar hållas i
Nevadas öken varje år, ställdes in 2020 på grund av pandemin.
I appen uppmanades Burning Man-fansen, som annars brukar skapa
spektakulära campingplatser under festivalens gång, att bygga sina verk
virtuellt i stället – med illustrationer av allt från plywood till brons. Folk kunde
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mingla och besöka varandras byggen genom att gå in i just deras chattrum,
ungefär på samma sätt som om de hade slagit sig ned utanför deras tält.
Topia säger sig nu vilja utmana Zoom som kommunikationsplats även för
vanliga kontorsarbetare, som en av flera start-ups som slåss på marknaden om
virtuella kontor, rapporterar Quartz.
6.7

Hybridarbetande

”9 out of 10 organizations are switching to hybrid working, according to a
McKinsey survey”
The future will be more hybrid. Prior to the COVID-19 crisis, the majority of
organizations required employees to spend most of their time on-site. But as
the pandemic eases, executives say that the hybrid model—in which employees
work both remotely and in the office—will become far more common. The
majority of executives expect that (for all roles that aren’t essential to perform
on-site) employees will be on-site between 21 and 80 percent of the time, or
one to four days per week.”
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Hushållens storlek

Nordeas rapport ”Sverige: myten om bostadsbristen” (2017)

I Sverige är hushållen mindre än vad de är i EU, 1,8 jämfört med 2,3
personer/hushåll. I rapporten görs antagandet att ”det kan inte uteslutas att de
invandrare som bidrar till befolkningstillväxten framöver kommer att ha
acceptans, eller till och med preferenser, för något större hushåll”. Förutom att
det är av betydelse för efterfrågan på bostadsmarknaden kan det få till följd att
det kan bli en koncentration av befolkningsökning till befintligt bostadsbestånd
i vissa områden, oavsett bostadsproduktionens volymer.
6.9

Allt fler 80+ i befolkningen

Boverket 12 februari 2020

Under 2020-talet kommer de stora barnkullarna från 1940-talet att bli över 80
år gamla. Det innebär att de kommer in i en ålder då större behov av vård och
omsorg ofta inträder. Det ställer i sin tur särskilda krav på bostadsbeståndet och
efterfrågan på nya bostäder med särskild inriktning på äldre kan komma att öka
på många håll.
Medellivslängden har ökat påtagligt och därmed andelen äldre personer i
befolkningen. Var femte invånare i Sverige är 65 år eller äldre. Andelen
varierar dock kraftigt mellan olika kommuner. Det finns kommuner där över 30
procent av invånarna är över 65 år, ofta små kommuner, som under lång tid har
haft en nettoutflyttning av människor i yrkesverksam ålder.
Från och med år 2020 kommer antalet invånare över 80 år att öka. Enligt
SCB:s befolkningsframskrivning i april 2019 kommer antalet invånare över 80
år att öka med över 50 procent mellan 2019 och 2030. Det motsvarar en ökning
med mer än 270 000 personer, varav 130 000 kommer att vara över 85 år
gamla.
Totalt sett förväntas Sveriges befolkning öka med cirka 775 000 personer
2019-2030. Av den ökningen förväntas över 40 procent ligga på åldrarna över
65 år och mer än en tredjedel på åldersgruppen över 80 år.
För få tillgängliga bostäder
Vi håller oss friska allt högre upp i åldrarna men de flesta får efter hand
försämrad syn och hörsel och även nedsatt rörlighet. Det är framförallt i
åldrarna över 85 år som det blir vanligare att nedsatt funktionsförmåga och
ökat behov av vård och omsorg ställer särskilda krav på bostaden. Lokalt
saknas det ofta bostäder och boendemiljöer som är väl anpassade till den äldre
människans behov. Stora delar av det ordinarie bostadsbeståndet har bristande
tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet. Så till exempel saknas hiss i
uppskattningsvis hälften av flerbostadshusen och där det finns hiss når man
ofta inte hissen utan att passera trappsteg. I småhusen är det vanligt med en
trappa till entrén och inte sällan ligger badrum och sovrum på övre våningen.
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Många äldre har en bostad som det blir svårt att bo kvar i om rörligheten
försämras.
Flyttfrekvensen bland äldre är ändå generellt sett låg, vilket delvis speglar äldre
personers preferenser. Många äldre vill helt enkelt helst bo kvar i sin
nuvarande bostad, så länge det är möjligt. Men de som på äldre dar faktiskt
skulle vilja flytta till en mer bekväm och lättskött bostad möter på många håll
ett klent utbud av möjliga alternativ. För att lämna en bostad man kanske bott i
flera tiotals år, måste det erbjudas ett alternativ som inte bara är fysiskt
tillgängligt utan också tilltalande i övrigt och dessutom ekonomiskt rimligt
Andelen äldre som bor i särskilt boende minskar
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen en skyldighet att inrätta särskilda
boendeformer för service och omvårdnad av äldre människor som behöver
särskilt stöd, så kallat särskilt boende. Sådana bostäder fördelas efter
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.
Men de allra flesta äldre personer bor kvar där de bott sedan länge eller byter
till en annan bostad inom det ordinarie bostadsbeståndet. Den eventuella flytten
till särskilt boende sker allt högre upp i åldrarna. I gruppen 65-79 år är det
mindre än 2 procent som bor i särskilt boende. Av dem som har passerat 80 är
det 13 procent av männen och cirka 20 procent av kvinnorna som bor i särskilt
boende (2018, enligt SCB).
Antalet bostäder i särskilt boende för äldre har successivt minskat under en
lång tid. Efterfrågan och behovet av sådana boendeformer har minskat, som en
följd av den förbättrade hälsan och funktionsförmågan bland äldre. Men det
handlar också om en medveten politik från samhällets sida att styra mot
kvarboende genom möjligheter till bostadsanpassning, hemtjänst och
hemsjukvård. Ändå är det bara runt 5 procent i åldersgruppen 65-79 år som har
hemtjänst. I åldersgruppen över 80 är det 27 procent av männen och 35 procent
av kvinnorna som har hemtjänst (2018, enligt SCB). De allra flesta äldre
personer klarar sig alltså själva - eller med hjälp av anhöriga - i en bostad inom
det ordinarie bostadsbeståndet.
Ställer krav på bostadsförsörjningsplaneringen
För att kunna möta bostadsefterfrågan från en åldrande befolkning behöver
man från kommunens sida ha ett gott grepp om hur det nuvarande
bostadsbeståndet ser ut i olika delar av kommunen och hur de äldre invånarna
bor idag. En annan fråga är hur man ska möta efterfrågan från dem som ska
jobba inom vården och äldreomsorgen. Se Boverkets webbhandbok om
bostadsförsörjning, via länk under "Relaterad information".
"Trygghetsbostäder" kan avse olika saker
Begreppet trygghetsbostäder används vanligen om boendeformer som riktar sig
till äldre som känner oro och otrygghet i sitt nuvarande boende och som önskar
större möjligheter till gemenskap med andra äldre i sitt boende.
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Men det finns ingen entydig definition av trygghetsbostäder utan det kan
se ganska olika ut. De trygghetsbostäder som byggdes med statligt
investeringsstöd under 2010-2014 ska enligt villkoren för stödet rikta sig till
personer över 70 år, ha gemensamma utrymmen för måltider, samvaro, hobby
och rekreation samt ha personal som dagligen, på bestämda tider kan stödja de
boende. Det får inte krävas något biståndsbeslut utan bostäderna ska fördelas
efter kötid.
Sedan 2016 finns ett motsvarande stöd till "hyresbostäder för äldre", med
utrymmen för gemenskap. Åldersgränsen är nu 65 år och kravet på personal
har modifierats, på så sätt att tillgång till personal kan ersättas med tillgång till
andra gemensamma tjänster. I den nya stödförordningen används inte
längre begreppet ”trygghetsbostäder”. Det hindrar inte att den beteckningen
används om bostäder som tillkommer genom stödet.
Vård och omsorg ingår inte i trygghetsbostäder eller andra hyresbostäder för
äldre utan den som behöver det får ansöka om hemtjänst eller hemsjukvård på
samma villkor som andra.
Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre
Genom en ändring i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen den 2 april 2019 finns det
numera en ny form av särskilt boende – biståndsbedömt trygghetsboende för
äldre. Denna boendeform riktar sig till äldre personer som inte behöver vård
och omsorg dygnet runt men som känner sig otrygga i sitt nuvarande boende.
Syftet är att bryta oönskad social isolering och öka tryggheten, genom bland
annat gemensamma måltider och aktiviteter. Till skillnad från
trygghetsbostäder enligt den tidigare stödförordningen, är det här fråga om ett
särskilt boende, där det krävs ett biståndsbeslut från kommunen.
Seniorbostäder
Seniorbostäder eller seniorboende används ofta som ett samlande begrepp för
bostäder som är avsedda för personer över en viss ålder, vanligen 55 år. Det
finns en rad olika koncept, som marknadsförs under varierande beteckningar av
kommersiella aktörer. Vissa riktar sig till äldre med särskilda intressen, och
erbjuder det man ibland kallar livsstilsboende. Bostäderna hyrs ut eller säljs på
den ordinarie bostadsmarknaden och det krävs inte något biståndsbeslut från
kommunen. Den som bor i ett seniorboende får vid behov ansöka om hemtjänst
eller hemsjukvård på samma villkor som äldre personer som bor i en helt
vanlig bostad.

6.10

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

”Effektivare utnyttjande av befintliga byggnader och lokaler är en viktig
pusselbit för hållbar omställning. Med stor sannolikhet är alla
verksamhetslokaler vi behöver redan byggda – de behöver bara omfördelas,
anpassas och användas mer.”
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Företrädarna för IVA-projektet ”Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi ReCE” rekommenderar bland annat regeringen att se över regelverk, som kan
främja delning av verksamhetslokaler. Till exempel föreslås att:
Se över momsregler, så att de möjliggör delning mellan verksamheter.
 Modernisera hyreslagen med syfte att uppmuntra delningslösningar.
 Se över plan- och bygglagen så att detaljplanebestämmelser uppmuntrar
till flexibilitet.
ReCE projektet föreslår att kommunerna ska:




Erbjuda en öppen digital infrastruktur, med kommunala plattformar
som synliggör underutnyttjade lokaler och funktioner, matchar behov
och stödjer replikerbarhet och skalbarhet.



Ställa krav på delning i upphandlingar och markanvisningar



Skapa detaljplaner som uppmuntrar till flexibilitet för att byggnader ska
kunna användas på flera sätt, planprogram som förtydligar fördelar med
delning och exploateringsavtal som styr mot cirkularitet.



Ta en proaktiv roll i skapandet av nätverk av aktörer för ökad delning i
kommunen, exempelvis via kooperativ eller utvecklingsbolag.



Skapa mobilitetshubbar där flera mindre aktörer inom mobilitet får
möjlighet att delta, till exempel genom omvandling av parkeringshus.
Hubbarna kan byggas ut med lokaldelningsmöjligheter.

Kommunerna har en viktig roll att spela mellan de invånardrivna och de
vinstdrivna delningsinitiativen, bland annat genom att ge tillgång till yta men
också genom att tillhandahålla digital och fysisk infrastruktur som möjliggör
delning och tar tillvara på de ekologiska, sociala och ekonomiska vinsterna
med delning av yta.
Runt om i landet delar kommuner ytor med sina invånare och ideella
organisationer, både av sådant som under lång tid delats, som samlingslokaler,
idrottshallar och kulturhus, men även av nyare typer av ytor såsom kök,
odlingsytor, utrymmen för mobilitetslösningar och användning av det
offentliga rummet på fler sätt.
Kommunernas verksamhet handlar i grunden om att ta hand om de
gemensamma resurserna. De har stora möjligheter att stödja delandet av
lokaler, både inom kommunens verksamheter (genom att till exempel dela på
yta och inredning) och genom att dela med sig av yta till andra verksamheter.
Det finns ett stort intresse hos många kommuner men också en osäkerhet kring
vad som är tillåtet. Styrmedel och stödsystem behöver förtydligas eller
reformeras för att göra insatserna framgångsrika och varaktiga. En vägledning
för svenska kommuner om delningsekonomi från Avfall Sverige och IVL
Svenska Miljöinstitutet har tittat på vilken roll kommunen kan ta i att leda,
underlätta för eller vara samverkansarena för delningsinitiativ. Kartläggningen
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visar att det pågår många mindre initiativ kring delad yta, men att det saknas ett
samlat ansvar och strategi från kommunernas sida.
Det finns en mängd former av pågående initiativ inom delning av yta inom
kommuner, näringsliv och civilsamhälle, exempelvis kommunala lokaler –












6.11

Nomad Inn var en tidigare lösning i Göteborg för att tillgängliggöra
kommunal yta.
Boffice är en liknande satsning i Solna som erbjuder tillfällig plats på
olika ytor.
I ett flertal kommuner såsom till exempel Göteborg, Stockholm och
Malmö har skolor öppnats upp för föreningar och invånare utanför
skoltid.
I Järfälla kommun har föreningar fri nyttjanderätt till
bibliotekslokalerna.
I Upplands Väsby har en skola fått en mängd funktioner som skola,
fritids, rum för stadsledningen och vänthall.
Helsingfors och fem andra finska städer har ett öppet bokningssystem,
Varaamo, satts upp för att privata aktörer ska kunna låna/hyra lokaler.
På stadsbiblioteken i Helsingfors kan man låna rum och saker.
I Finland har överlag kommunerna krav på sig att lokaler ska
samutnyttjas. Kvartersvärdar anlitas för att underlätta matchningen i
nya stadsdelar.
Amsterdams kommun tillgängliggör alla sina lokaler för medarbetare i
olika förvaltningar, som därmed minskar sitt pendlande.
I Nederländerna finns en lång tradition av brukaravtal, där invånarna får
sköta och underhålla utomhusytor såsom parker och stadsodling.
Agenda 2030 – Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering
inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter,
återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver bl.a.
institutionell kapacitet, och ny teknik.
Hållbar stadsutveckling kräver samarbete mellan sektorer och styrning på flera
nivåer samtidigt, (nationell, regional, kommunal och lokal nivå) inklusive
utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv. Hållbar
stadsutveckling bör särskilt ta hänsyn till kvinnors och flickors behov av
infrastruktur och sanitet. Hänsyn bör också tas till personer med
funktionsnedsättning, barn, samt äldre människors behov.
6.12

Digitalisering

De stora teknikskiftena som pågår nu skapar förutsättningar för mer flexibla
arbetsplatser, gör att behovet av butiksytor minskar och erbjuder tekniska
lösningar för att dela ytor och funktioner. Allt fler produkter blir tjänster.
Digitalisering i planerings och projekteringsprocessen kan mäta effekterna och
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underlätta för delning och framtidens anpassningar. Den snabba utvecklingen
av teknikområden kommer att kräva en adaptiv reglering i nytt samspel mellan
institutionell och teknisk utveckling. (ReCE projektrapport: Resurseffektiva
lokaler i Sverige – Lokaldelning som norm).
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Befolkningsprognos

Nyhet i lokalförsörjning 2023 är att prognosområdena för Bro nu är uppdelade
i två, dvs totalt är Upplands-Bro uppdelat i fem prognosområden istället för
fyra som tidigare år.
Befolkningsprognosen 2021 visar på en betydligt starkare tillväxt än
föregående prognos. I denna prognos passerar vi 40 000 invånare 2029/2030.
7.1

Kommunövergripande prognos

Den senaste befolkningsprognosen för Upplands-Bro kommun sammanställdes
i april 2021. Prognosen sammanställs av SCB och bygger på underlag från
kommunen samt statistik som SCB har. Lägenhetsprognosen som är underlag
redovisas som bilaga 1.
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Befolkningsprognosen som helhet återfinns i bilaga 1.
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Struktur på Inventeringsrapport

Inventeringsrapporten ska innehålla följande rubriker:
Omvärldsanalys
Befolkningsprognos
Verksamheternas kapacitet och lokalbehov


Inledning



Befintliga lokalresurser (kapacitet)



Nyttjandegrad



Lokalbehov



Känslighetsanalys

och redovisas uppdelat på:
Utbildning
Förskola, grundskola, grundsärskola.
Utbildning ska använda inskrivningsgrad, dvs hur stor andel av barn boende i
prognosområdet som går i förskola respektive grundskola i prognosområdet.
Behoven delas upp på respektive prognosområde.
Gymnasie- och arbetsliv
Delas upp på Upplands-Bro gymnasiet, Vuxenutbildning
Kultur och fritid:
Sporthallar, Friluftsgårdar, Föreningslokaler, Samlingslokaler, Badplatser,
Motionsspår, Kulturlokaler, Kulturfastigheter.
Relevanta nyckeltal i Kolada för jämförbara kommuner (som bilaga)
Social
Delas upp på Gruppbostäder, Servicebostäder, Daglig verksamhet, Stöd och
behandling, Socialpsykiatrin, Sociala lägenheter, Arbetsmarknad, integration
och försörjning
Äldre och omsorg
Administration, Förebyggande enheten, Hemtjänst, Vård- och
omsorgsboenden, Trygghetsboenden
Teknik
Kretsloppscentraler, VA-anläggningar
Kommunstyrelsen
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Administration, Arkiv, Civilförsvarsförråd
Upplands-Bro hus och Upplands-Bro kommunfastigheter
Redovisar planerade förändringar i fastighetsbeståndet

9

Utveckling och avveckling

9.1

Pågående projekt

Ny skola i Bro
En ny skola i Bro ska uppföras. Detaljplanering pågår och planeras vara klar
till årsskiftet 2021/22. Skolan planeras tas i bruk till höstterminen 2024.
Gruppboende LSS
Ett nytt gruppboende planeras i Brunna. Gruppboendet omfattar 6 lägenheter.
Förskola i Håbo-Tibble
Ny förskola i Håbo-Tibble ska uppföras. Kapacitet ska vara ca 80 barn och
beräknas bli klar till höstterminen 2022.

9.2

Planerad avveckling av lokaler

Violinvägen 4
Paviljongboendet på Violinvägen 4 avvecklas i slutet av 2021.
Ekhammar förskola
Paviljong förskolan på Ekhammar avvecklas i slutet av 2021.
Lindhagaberg
Försäljning av fastigheten påbörjad.

9.3
Planerade nya lokaler
Ny förskola i gamla Bro.
Nytt gruppboende LSS (LSS2)
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10 Lokalinventering
I bilaga 3 finns en inventering av befintliga lokaler.
Som objektnummer används Anläggningsnummer – de nummer som
investeringar ges i anläggningsregistret samt Områdesnummer, som är de
nummer som Upplands-Bro kommunfastigheter använder i sitt
fastighetssystem. Många objekt saknar dock anläggningsnummer alternativt
har fler anläggningsnummer i anläggningsregistret.
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11 Bilaga 1: Lägenhetsprognos
Prognos på antalet inflyttningsklara
lägenheter 2021-2030 i Upplands-Bro
kommun
(prognostiserade inflyttningsår)
Område
Bro
Öster om Kockbacka (del av Härnevi 29:1)
Södra Finnsta (Fjärilsstigen)
Södra Finnsta (Fjärilsstigen)
Köpmanvägen
Stationsv. 44 (Gamla affären)
Täppan större område Härnevi 1:34
Trädgårdsstaden i Bro
Trädgårdsstaden i Bro
Jurstagård
Tegelhagen
Tegelhagen
Säbyholm
Säbyholm
Förtätning Ådö
Ådö skog, Ådö 1:92-93 Och ådö Stora Lugnet
Klockaren och Härnevihage (del av Brogår 1:88)
Klockaren och Härnevihage (del av Brogår 1:88)
Tammsvik
Tammsvik
Önsta
Eriksberg-Raskeboda
Bro centrum
Bro centrum
Summa SM, Bro
Summa FH, Bro
Summa Bro
1

Hustyp 1

001
001

SM
SM

001
001
001
001
001
001
001
001
001
002
002
002
002
001
001
002
002
001
001
001
001

FH
FH
FH
FH
SM
FH
SM
SM
FH
SM
FH
SM
SM
SM
FH
SM
FH
SM
SM
SM
FH
SM
FH

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Summa

25

25

25

25

25

25

150
45

45
50
45
45

25
279

25
279
304

42
410

50

50

30
141
30
30
5

33
287
30
30
5
3

42
410
452

65
266
331

116
412
528

40

150

50

50

50

100
20
45
58
30

100
20
43
112

5
3
30
50
30
25
25
5

218
333
551

3
30
50
30
25
25
5
15
50
196
387
583

25
100
15
20
84

25
100
15
20
84

25
100
15
20
84

25
100
15
20
84

3
23
13
23

2
23
13
23

2
22
12
22

2
22
12
22

13
5
4
13
156
210
366

13
5
4
13
155
210
365

12
5
4
12
152
208
360

12
5
3
12
151
208
359

50
45
45
100
100
700
100
298
1623
90
60
15
18
150
150
150
50
100
30
30
100
1276
2923
4199

SM=småhus
FH=flerbostadshus

Kungsängen
Ringvägen
Svartviks strand (Kungsängens kyrkby 2:164,
Gjuteritomten)
Bergvägen
Bergvägen
Rankhus
Rankhus
Ekhammars gård
Ekhammars gård
Nytt LSSboende som ska ers skyttens väg
Brunna Konstvägen
Kasen, Ekhammar 4:200 m fl NYTT
Tibbleängen, öster om Tibble torg
Tibbleängen, öster om Tibble torg
Norrboda-Brunna handels- o verks.omr.
Brunna Park
Norrboda-Brunna handels- o verks.omr.
Brunna Park
Brunna, Viby 19:3 (vid gamla COOP)
Brunna, Viby 19:3 (vid gamla COOP)
Korsängen (södra Gröna dalen)
Korsängen (södra Gröna dalen)
Ålsta-Aspvik-Ensta
Lennartsnäs
Långsand
Norra Stäksön
Norra Stäksön
Örnäs
Örnäs
Gröna udden/Strandvägen
Summa SM, Kungsängen
Summa FH, Kungsängen
Summa Kungsängen
Styckebyggnader
Summa SM, kommunen
Summa FH, kommunen
Kommunen totalt
1

NYKO

003

FH

003
003
003
003
003
003
003

FH
SM
FH
SM
FH
SM
FH

004
003
003
003

FH
FH
SM
FH

95

240
95
25
25
75
15

25
75

25
75

25
75

15

6
25
60

25
50

20

190
25
0
100
300
30
0
6
0
70
110

003

SM

20

20

15

15

15

15

100

003
004
004
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

FH
SM
FH
SM
FH
SM
SM
SM
SM
FH
SM
FH
SM
SM
FH

75
75
100

75
75
100
25
50
10
10

38
44
75
19
50
5

38
44
75
19
50
5

37
44
75
19
50
5

37
43
75
18
50
5

Olika

SM
SM
FH

50
10
5

8
38
25
13

8
38
25
13

7
37
25
12

7
37
25
12

141
289
430

141
289
430

140
286
426

138
286
424

300
325
500
100
300
30
20
5
30
150
125
100
10
970
2196
3166

0
0
0

0
46
46

0
150
150

25
205
230

5
155
370
525

25
50
5
230
275
505

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

35
279
314

52
456
508

75
416
491

151
617
768

383
703
1086

436
662
1098

307
499
806

306
499
805

302
494
796

299
494
793

2346
5119
7465

SM=småhus
FH=flerbostadshus
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Datum

Upplands-Bro kommun

44 (60)

2021-05-19

Bibliotek

KFN

10010

606

Bro

UBKF

Finnsta 1:166

Bostad
och stall

KFN

90425

788

Bro

UBK

Kvista 2:5

Friluftsgår KFN
d

10380

781

Bro

UBK

Hällkana 1:1

Friluftsgår KFN
d

10470

UBK

Kungsängens- Lillsjöns
Tibble 1:3
friluftsgård

Föreningsl KFN
okal

10680

UBK

Föreningsl KFN
okal

10691

724

Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en

Kungsängens KSK
Kyrkby 2:95? föreningsst
uga
Kungsängens Marint
Kyrkby 2:1
föreningshu
s

Föreningsl KFN
okal

10691

724

Föreningsl KFN
okal

10750

780

Föreningsl KFN
okal

10930

764

UBK

Brohuset
Bibliotek
Trygghetsc
entrum
Kvistaberg

1993

1 BRA
880

1 483 Inhyser
Trygghetscentr
um (KS)

1910

337 BTA

Hällkana
1992
Ekonomiby
ggnad,
Café

420 BTA

Ingen
verksamhet,
bostad o stall
Ekonomibyggn
ad, Café
Badplats,
friluftsgård
Vid
Lejondalssjön
Återuppbyggna
d pågår

2021

195 LOA
185 BTA

Furustedska
villan

282 BTA

Sjöscouter och
konferens
Nere vid
vattnet i K-Ä.
Uthyres även
som
samlingslokal
Sjöscouter och
konferens

Kung UBK
säng
en
Håbo UBK
Tibbl
e
Bro
UBK

Kungsängens Marint
Kyrkby 2:1
föreningshu
s, förråd
Tibble Kyrkby Tibblegårde 1945
17:2
n

503

Kung
säng
en

UBKF

Kungsängens Kulturskola
Kyrkby 2:9
n Gamla
gymnastikh
uset
(Hus F/
Gula huset)
Kungsängens Kulturskola
Kyrkby 2:9
n
(Ekhammar
skolan)
(Trapphuse
t/Blå
huset/Hus
E)
Bro Prästgård Klint
1800
6:16
Bro Gård 1:84 Bro IP
1973

654 LOA

Ekhammar
4:21

Kungsänge 1971
n IP

396 LOA

Tibble-Ålsta
6:6

Klockardale 1973
ns IP

190 BTA

Omkl.paviljong,
Håbro IP

Ekhammar
4:21

Kungsänge
n IP

526 BTA

Kontor o
samlingslokaler

Förvaltnin
gslokal

KFn

Förvaltnin
gslokal

KFN

10223

503

Kung
säng
en

UBKF

Hembygd KFN
sgård
Idrottsplat KFN
s
Idrottsplat KFN
s

10410

754

Bro

UBK

23210

775

Bro

UBK

23230

719

Idrottsplat KFN
s

23220

776

Idrottsplat KFN
s

23230

719

Kung UBK
säng
en
Håbo UBK
Tibbl
e
Kung UBK
säng

Bro-Råby
3:128
(Råbyparken)

Sid 44 av 60

Korpen

48 BTA
240 BTA

Föreningsgård
UK har tillfällig
fsk i gården,
hyr av UBKF

985 BTA

289 LOA

92 BTA

Hembygdsgård

360 BTA

Omklädn.pavilj
ong
Omklädningsru
m
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Datum

Upplands-Bro kommun

45 (60)

2021-05-19
en

Idrottsplat KFN
s

23230

719

Idrottsplat KFN
s

23230

719

Kulturfasti KFN
ghet

10230

Kulturfasti KFN
ghet

-

Kulturfasti KFN
ghet

90424

Simhall

KFN

10014

Sporthall

KFN

12033

Sporthall

KFN

12036

Sporthall

KFN

23212

Sporthall

KFN

-

Stallbyggn KFN
ad

, nya IP
UBK

Ekhammar
4:21

Kungsänge
n IP

90 BTA

UBK

Ekhammar
4:21

Kungsänge
n IP

750 BTA

UBK

Tibble Kyrkby
17:2

Fattigstuga 1860
n
Klockarbord

UBK

Tibble Kyrkby
17:4

Klockarloge 19x
n
x

788

Kung
säng
en
Kung
säng
en
Håbo
Tibbl
e
Håbo
Tibbl
e
Bro

UBK

Kvista 2:5

Kvistaberg

1910

46 BTA

606

Bro

UBKF

Finnsta 1:166

Simhallen

1993

1 BRA
806

UBK

Kungsängens Kungsänge
kyrkby 2:9
ns sporthall

UBK

Kungsängens Ekhammar
Kyrkby 2:9
hallen

787

Kung
säng
en
Kung
säng
en
Bro

UBK

Bro Prästgård Fotbollshall 2011
4:1
en Bro IP

3 BTA
719

Fotbollshallen
Bro IP

UBK

2 BTA
700

"Pingishallen"

779

Stallbyggn KFN
ad

10560

779

Bro

UBK

Stallbyggn KFN
ad

10560

779

Bro

UBK

Stallbyggn KFN
ad

10560

779

Bro

UBK

1984
/201
7

1 BTA
405

Ny
stallbyggnad
Finns även
ridhus

Sporthall

KFN

10338

505

UBKF

2007

Förvaltnin
gslokal

KS

15260

525

1 BRA
438
4 LOA
083

Förvaltnin
gslokal

KS

15261

525

Förvaltnin
gslokal

KS

15430

774

Brun
na
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Bro

Kungsängens- Nya
Tibble 1:393
sporthallen
Ekhammar
Aspvik 1:4
Ridanläggni
ng
Prästtorp
Aspvik 1:4
Ridanläggni
ng
Prästtorp
Aspvik 1:4
Ridanläggni
ng
Prästtorp
Aspvik 1:4
Ridanläggni
ng
Prästtorp +
stallar
Brunna 7:132 Hagnäshall
en
Kungsängens Kommunhu
kyrkby 2:17
set

2020

10560

Kung
säng
en
Bro

Förvaltnin
gslokal

KS

-

Förvaltnin
gslokal

KS

-

UBK

UBH

46 BTA

UBH

Kungsängens Kulturhus
kyrkby 2:17

2 LOA
406

UBK

Klöv och Lilla
Ullevi 1:5

Civilförsvar 1969
sförråd 2 st

600 LOA

Bro

UBK

Bro-Önsta
2:13

Civilförsvar
sförråd Bro

1 BTA
251

Kung
säng
en

Sparb Kungsängens Torget 1C
anken Kyrkby 2:263
i
Enköpi

Sid 45 av 60

Teknik och
personalutrym
me

222 LOA

Ingen
verksamhet,
verkstad
912

771
1 042
2 393

Civilförsvarsförr
åd 2 st
ev Ullevivägen
6
Fackliga kontor
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Datum

Upplands-Bro kommun

46 (60)

2021-05-19
ng

Bostad

MEX

10530

Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Bro

UBK

Ekhammar
4:131

Rankhus

Bostad

MEX

10540

UBK

Ekhammar
7:10

Rankhus

Hyrs ut till
privatperson

Bostad

MEX

25508

UBK

Ekhammar
7:4

Rankhus

Hyrs ut till
privatperson

Bostad

MEX

10260

UBK

Härnevi 2:12

Bro
Bro
Kung
säng
en
Kung
säng
en

UBK
UBK
UBK

Kvista 2:5
Kvista 2:5
Ekhammar
7:5

Fredriksber 1896
g
Kvistaberg 1944
Kvistaberg 1923
Rankhus

Bostad
Bostad
Bostad

MEX
MEX
MEX

90423
90423
90421

Bostad

MEX

-

UBK

Ekhammar
7:3

Rankhus

Camping

MEX

25512

Bro

UBK

Björknäs 1:2

MEX

25512

Bro

UBK

Björknäs 1:3

Camping

MEX

25512

Bro

UBK

Björknäs 2:1

Björknäs
camping
Björknäs
camping
Björknäs
gård

Camping

Camping

MEX

25512

Bro

UBK

Björknäs 2:40

Ekonomib MEX
yggnad

25512

Bro

UBK

Björknäs 2:1

Ekonomib MEX
yggnad

25310

Bro

UBK

Lilla
tingsviken 1:1

Ekonomib MEX
yggnad

-

Bro

UBK

Härnevi 9:31

Ekonomib MEX
yggnad
Ekonomib MEX
yggnad

-

Bro

UBK

-

Bro

UBK

Kockbacka
2:1
Kockbacka
2:1

Ekonomib MEX
yggnad

25310

Bro

UBK

Exploateri MEX
ngsfastigh
et
Exploateri MEX
ngsfastigh
et

-

Bro

-

Bro

788
788

Björknäs
camping
Lada

1914

Mangårdsbygg
nad och
ekonomibyggn
ad

19xx

Hyrs ut till
samfällighet

Lilla
17xx
Tingsviken
lada
Skeppsbac
ka

Ekboda

3 st

1936

Två lador

Stora
Sandhagen

1930

UBK
UBK

Härnevi 1:70

1984

Härnevi
Skolväg 5

Personalbostad
Personalbostad
Hyrs ut till
privatperson
Står tom.
Förfallen/för
dålig för
uthyrning.

Stora
Stora
Tingsviken 1:1 Tingsviken
lada
Bro Gård 4:1
Audiodisc

Sid 46 av 60

165 BTA
205 BTA

De två stora
ladorna hyrs ut
till privatperson
4 st
Kommer att
vara avflyttad
2017
"Tillförs
jordbruksarren
det". Stod tom

137
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Datum

Upplands-Bro kommun

47 (60)

2021-05-19

Exploateri MEX
ngsfastigh
et

-

Bro

UBK

Härnevi 1:11

Exploateri MEX
ngsfastigh
et

-

Bro

UBK

Härnevi 1:89

Exploateri MEX
ngsfastigh
et
Fritidsbost MEX
ad

-

UBK

Korsängen
1:28

Härnevi
Skolväg 7

1951

Mark som "blev
över" när
Lärarvägen
styckades av
och såldes.

10040

779

Bro

UBK

Aspvik 1:4

Fritidsbost MEX
ad
Fritidsbost MEX
ad

10060

779

Bro

UBK

Aspvik 1:4

-

779

Bro

UBK

Aspvik 1:4

Fritidsbost MEX
ad

-

Bro

UBK

Kockbacka
2:3?

Fritidsbost
ad
Fritidsbost
ad
Fritidsbost
ad
Fritidsbost
ad
Föreningsl
okal
Föreningsl
okal
Föreningsl
okal
Föreningsl
okal

MEX

-

Bro

UBK

MEX

-

Bro

UBK

Kockbacka
2:4
Härnevi 9:19

MEX

10730

Bro

UBK

Härnevi 2:13

MEX

-

Bro

UBK

Härnevi 2:11

MEX

-

Bro

UBK

Aspvik 1:4

Aspvik,

MEX

90075

Bro

UBK

Alby 5:1

MEX

10430

Bro

UBK

MEX

-

Kockbacka
2:1
Tjusta 2:11

Brukshunds 1976
klubb
Kocktorps
1927
motorgård
Lindströms 1869
ka huset

Förråd

MEX

90645

Gillestuga MEX

-

Handel

779

Håbo UBK
Tibbl
e
Bro
UBK
Bro

UBK

MEX

10940

766

Bro

UBK

Kulturfasti MEX
ghet

-

779

Bro

UBK

Kulturfasti MEX
ghet
Småhus
MEX

-

Bro

UBK

-

Låss
a

UBK

Uthyrning
slokal
Förvaltnin
gslokal

MEX

10050

779

Bro

UBK

SBN

12032

130

Kung
säng
en

UBH

213

Aspvik,
Hembränne
ri
Aspvik,
Längan
Aspvik,
1856
Mjölnarbost
ad
Kockbacka
mangårdsb
yggnad
Sandboda 18xx
torp
Skeppartor
p
Svartkärret 1859

Uthyrd
privatperson
kostar 2,2 mnkr
att renovera
Nyttjas av
privatperson

Står tom
Rivningsobjekt

82 BRA
160 BRA

Saneringsfastig
het
hyrs av
hembygdsfören
ingen

Bro Prästgård Fd
1960
1:101
telestatione
n
Björknäs 2:1
Ligger
brevid Lilla
Granskog

920 BTA

Gamla
telestationen!
Förråd
hyrs ut till
privatperson

Härnevi 32:1
Bro
1876
(Bro
Stationshus
Prästgård 4:1)
Aspvik 1:4
Aspvik,
Kvarnstuga
n
Hällkana 1:1
Hällkana
18xx
torp
Björknäs 2:43 Stora
1873
Granskog

299 BTA

Uthyrning till
blomsterhandel
och café
Står tom Bör
investera ca
300 tkr

Aspvik,
Kvarnförråd
Kungsängens Gamla
1989
Kyrkby 2:14
polishuset

Står tom.
Byggnad går ej
att rädda.
Lada - hyrs ut
till privatperson

Aspvik 1:4

Sid 47 av 60

229 LOA
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Datum

Upplands-Bro kommun

48 (60)

2021-05-19

Förvaltnin
gslokal

SBN

12032

2:a hands
lgh

SN

13410

2:a hands
lgh

SN

13420

2:a hands
lgh

SN

13430

2:a hands
lgh

SN

13500

2:a hands
lgh

SN

2:a hands
lgh

130

Kung
säng
en

UBH

Kungsängens Gamla
Kyrkby 2:14
polishuset

1989

100 LOA

Brf
Proste
n
Brf
Proste
n
Brf
Proste
n
BRF
Tibble

Byggmästar
v3

40 BOA

Byggmästar
v5

35,8 BOA

Byggmästar
v7

40 BOA

Hjortronväg
en 63

45 BOA

13550

BRF
Tunnbi
ndaren

Kristallstige
n2

69 BOA

SN

13560

Kristallstige
n6

72 BOA

2:a hands
lgh

SN

13580

Lantmätarv
23

35,8 BOA

2:a hands
lgh

SN

13590

BRF
Tunnbi
ndaren
Brf
Proste
n
Brf
Proste
n

Lantmätarv
31

39,7 BOA

2:a hands
lgh

SN

13620

Melofonstig
en 7

77,5 BOA

2:a hands
lgh

SN

13640

Mullbärsstig
en 29

45 BOA

2:a hands
lgh

SN

13660

Brf
Repsla
garen
Brf
Ekham
mar
Brf
Proste
n

Målarvägen
8

59,7 BOA

2:a hands
lgh

SN

13860

Trombonsti
gen 20

65,5 BOA

2:a hands
lgh

SN

13870

Trombonsti
gen 7

66,5 BOA

2:a hands
lgh

SN

13880

Trombonsti
gen 9

66,5 BOA

2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh

SN

-

BRF
Sadel
makar
en
BRF
Sadel
makar
en
BRF
Sadel
makar
en
UBH

SN

-

UBH

BOA

SN

-

UBH

BOA

SN

-

UBH

BOA

SN

-

UBH

BOA

SN

-

UBH

BOA

SN

-

UBH

BOA

BOA

Sid 48 av 60
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Vakant
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Datum

Upplands-Bro kommun

49 (60)

2021-05-19

2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh

SN

-

UBH

BOA

SN

-

UBH

BOA

SN

-

UBH

BOA

SN

-

UBH

BOA

SN

-

UBH

BOA

SN

-

UBH

BOA

SN

-

UBH

BOA

SN

-

UBH

BOA

SN

-

Tornet
Bostad

BOA

2:a hands
lgh

SN

-

Tornet Kungsängens
Bostad Kyrkby 2:305

BOA

2:a hands
lgh

SN

-

Tornet
Bostad

BOA

2:a hands
lgh

SN

-

Tornet
Bostad

BOA

2:a hands
lgh

SN

-

2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh
2:a hands
lgh

SN

-

Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Bro

SN

-

051

Bro

UBH

Bro Råby 3:3

1969

BOA

SN

-

051

Bro

UBH

Bro Råby 3:3

1969

BOA

SN

-

051

Bro

UBH

Bro Råby 3:3

1969

BOA

SN

-

051

Bro

UBH

Bro Råby 3:3

1969

BOA

SN

-

Bro

BOA

SN

-

Bro

SN

-

Bro

SN

-

Bro

SN

-

Bro

Hembl
a
Hembl
a
Hembl
a
Hembl
a
UBH

SN

-

Bro

UBH

BOA

SN

-

Bro

UBH

BOA

SN

-

Bro

UBH

BOA

SN

-

Bro

UBH

BOA

Bostad

SN

11503?

Bro

UBK

130

UBH

Östervägen
10

Vakant

Vakant

BOA

UBH

BOA

BOA
BOA
BOA
BOA

Härnevi 7:17

Sid 49 av 60

Lindhagabe 1860
rg
/

365 BTA

Vakant
Fd nyanlända.
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Datum

Upplands-Bro kommun

50 (60)

2021-05-19
1929

Förråd

SN

-

Bro

Förvaltnin
gslokal

SN

13040

Förvaltnin
gslokal

SN

12041

LSS

SN

13530

LSS

SN

13540

LSS

SN

13670

LSS

SN

13680

LSS

SN

13840

LSS
Daglig
verksamh
et
LSS
Daglig
verksamh
et
LSS
Daglig
verksamh
et
LSS
Daglig
verksamh
et
LSS
Daglig
verksamh
et
LSS
Daglig
verksamh
et
LSS
Daglig
verksamh
et
LSS
Daglig
verksamh
et
LSS
Daglig
verksamh
et

SN

10120

Kung
säng
en

SN

10840

Kung
säng
en

SN

10840

519

Brun
na

SN

12008

524

SN

Brun
na

Fd värdshus.
Politiskt beslut
finns för
försäljning

UBH
Brf
Vinbär
et
extern

KungsängensTibble 1:397
Mätarvägen

Trp & service .
Hyresavtal
uppsagt

Brf
Norrhö
jden
Brf
Norrhö
jden
Brf
Norrhö
jden
Brf
Norrhö
jden

Knektvägen
1

40,5 BOA

Knektvägen
1

40,5 BOA

Ringvägen
12

55 BOA

Ringvägen
12

40,5 BOA

BRF
Utsikts
höjden
UBK
Sylta 1:24

Torget 9

40,7 BOA

Väster
port
E18
AB
UBKF

Ekhammar
4:452

Vävaren

Brunna 4:830

Brun
na

UBKF

Brunna 4:876

fd Vävaren
&
Sinnesverk
staden
Palmen

-

Bro

Brf
Finnsta 1:163
Norrgri
nden

Café
Fjärilen

SN

-

Bro

Brf
Finnsta 1:163
Norrgri
nden

Cafe
Fjärilen och
fd Media

SN

10700

Bro

UBKF

Härnevi
Skolväg 8

112 BRA

SN

-

Bro

Hembl Finnsta 1:16
a

Fjärilsstigen
3-5

400 LOA

SN

-

Kung
säng
en

UBH

613

Härnevi 1:31

Bergvik

Kungsängens fd Café
Kyrkby 2:273 4:an

Sid 50 av 60

1957

57 LOA

96 kvm i avtal
(MEX)

620 LOA

1979

763 BRA

260 BRA

--

354 Vakant,
Uppsagd
Hyra tom 202104-30
1 395 fd Lane

321 ägd paviljong
Temporent
Uppsagd,
Lämnad.
Vakant
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Datum

Upplands-Bro kommun

LSS
Gruppbost
ad
LSS
Gruppbost
ad
LSS
Gruppbost
ad
LSS
Gruppbost
ad
LSS
Gruppbost
ad

51 (60)

2021-05-19

SN

15240

152

Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en

UBH

SN

15240

152

SN

15240

152

SN

15240

152

SN

15240

152

LSS
SN
Gruppbost
ad

15240

152

LSS
SN
Gruppbost
ad

15290

Kung
säng
en

UBH

LSS
SN
Gruppbost
ad

15360

120

Kung
säng
en

LSS
SN
Gruppbost
ad

15360

120

Kung
säng
en

LSS
SN
Gruppbost
ad

15360

120

Kung
säng
en

LSS
SN
Gruppbost
ad

15360

120

Kung
säng
en

LSS
SN
Gruppbost
ad

15360

120

Kung
säng
en

LSS
SN
Gruppbost
ad

15360

120

Kung
säng
en

LSS
SN
Gruppbost
ad

15360

120

Kung
säng
en

LSS
SN
Gruppbost
ad

12001

173

Bro

LSS
SN
Gruppbost
ad

12001

173

Bro

Kung
säng
en

2007

BOA

2007

BOA

2007

BOA

2007

BOA

2007

BOA

Kungsängens Furuhälls
2007
Kyrkby 2:75
gruppbosta
d,
gemensam
LSS
Ekhammar
Skyttens
Bostäd 4:408
gruppbosta
er
d
Sverig
e AB
UBH
Kungsängens Östervägen
Kyrkby 2:266 s
gruppbosta
d
UBH
Kungsängens Östervägen
Kyrkby 2:266 s
gruppbosta
d
UBH
Kungsängens Östervägen
Kyrkby 2:266 s
gruppbosta
d
UBH
Kungsängens Östervägen
Kyrkby 2:266 s
gruppbosta
d
UBH
Kungsängens Östervägen
Kyrkby 2:266 s
gruppbosta
d
UBH
Kungsängens Östervägen
Kyrkby 2:266 s
gruppbosta
d
UBH
Kungsängens Östervägen
Kyrkby 2:266 s
gruppbosta
d
UBH
Härnevi 12:42 Kamrerväg 2012
ens
gruppbosta
d
UBH
Härnevi 12:42 Kamrerväg 2012
ens
gruppbosta
d

88 LOA

5 lgh+ 88 kvm
gemyta

219 LOA

5 lgh+gem yta

UBH
UBH
UBH
UBH

Kungsängens Furuhälls
Kyrkby 2:75
gruppbosta
d
Kungsängens Furuhälls
Kyrkby 2:75
gruppbosta
d
Kungsängens Furuhälls
Kyrkby 2:75
gruppbosta
d
Kungsängens Furuhälls
Kyrkby 2:75
gruppbosta
d
Kungsängens Furuhälls
Kyrkby 2:75
gruppbosta
d

Sid 51 av 60

BOA

BOA

BOA

173 LOA

6 lgh+173 kvm
gem yta

BOA

BOA

BOA

218 LOA

Gem yta

282 BOA

6 lgh
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Datum

Upplands-Bro kommun

LSS
SN
Gruppbost
ad

15300

Bro

LSS
SN
Gruppbost
ad

15300

Bro

LSS
SN
Gruppbost
ad

15300

Bro

LSS
SN
Gruppbost
ad

15300

Bro

LSS
Gruppbost
ad
LSS
Servicebo
stad
LSS
Servicebo
stad
LSS
Servicebo
stad
LSS
Servicebo
stad
LSS
Servicebo
stad
LSS
Servicebo
stad
LSS
Servicebo
stad
LSS
Servicebo
stad
LSS
Servicebo
stad
LSS
Servicebo
stad
LSS
Servicebo
stad

52 (60)

2021-05-19

SN

-

SN

15231

SN

15231

SN

15231

SN

15231

SN

15231

SN

15231

SN

15231

SN

15231

SN

15231

SN

15231

SN

15231

057

161

Bro
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en

Mälard
alen
Omsor
gsfasti
gheter
/Kvalit
ena
Mälard
alen
Omsor
gsfasti
gheter
/Kvalit
ena
Mälard
alen
Omsor
gsfasti
gheter
/Kvalit
ena
Mälard
alen
Omsor
gsfasti
gheter
/Kvalit
ena
UBH
UBH

Finnsta 2:25

Lejondals
gb, Gula
Villan

Finnsta 2:25

Lejondals
gb, Gula
Villan Gem

Finnsta 2:25

Lejondals
gb, Rosa
Villan

Finnsta 2:25

Lejondals
gb, Rosa
Villan Gem

390 BOA 1 490 5 lgh+ gem yta
/LOA

390 BOA 1 490
/LOA

6 lgh+ gem yta

Bro-Råby
3:150

Parkvägens 2018
gruppbosta
d
Kungsängens Svartviken
2007
Kyrkby 2:293

UBH

Kungsängens Svartviken
Kyrkby 2:293

2007

UBH

Kungsängens Svartviken
Kyrkby 2:293

2007

UBH

Kungsängens Svartviken
Kyrkby 2:293

2007

UBH

Kungsängens Svartviken,
Kyrkby 2:293 personal

2007

UBH

Kungsängens Svartviken
Kyrkby 2:293

2007

UBH

Kungsängens Svartviken
Kyrkby 2:293

2007

UBH

Kungsängens Svartviken
Kyrkby 2:293

2007

UBH

Kungsängens Svartviken
Kyrkby 2:293

2007

UBH

Kungsängens Svartviken
Kyrkby 2:293

2007

UBH

Kungsängens Svartviken
Kyrkby 2:293

2007

Sid 52 av 60

718 BOA
/LOA

0 6 lgh+ gem yta

10 lgh+ gemyta
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Datum

Upplands-Bro kommun

53 (60)

2021-05-19

LSS
Servicebo
stad

SN

-

Kung
säng
en

LSS
Servicebo
stad
LSS
Servicebo
stad
LSS
Servicebo
stad
LSS
Servicebo
stad
LSS
Servicebo
stad
LSS
Servicebo
stad
LSS
Servicebo
stad
LSS
Servicebo
stad
LSS
Servicebo
stad
LSS
Servicebo
stad
LSS
Servicebo
stad
Nyanländ
a
Nyanländ
a
Nyanländ
a
Nyanländ
a
Nyanländ
a
Nyanländ
a

SN

-

SN

-

SN

-

SN

-

SN

-

SN

-

SN

-

SN

-

SN

-

SN

-

SN

-

Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en

SN

-

UBH

BOA

SN

-

UBH

BOA

SN

-

UBH

BOA

SN

-

UBH

BOA

SN

-

UBH

BOA

SN

-

Nyanländ
a
Nyanländ
a
Nyanländ
a
Nyanländ
a
Nyanländ
a
Nyanländ
a

SN

-

UBH

BOA

SN

-

UBH

BOA

SN

-

UBH

BOA

SN

-

051

Bro

UBH

Bro Råby 3:3

1969

SN

-

051

Bro

UBH

Bro Råby 3:3

1969

SN

-

051

Bro

UBH

Bro Råby 3:3

1969

403

Brun
na

UBH

Kungsängens Kungsänge
Kyrkby 2:273 ns
servicehus,
personal
Tornet Kungsängens Ringvägen
Bostad Kyrkby 2:305

10 lgh+ gemyta

Tornet Kungsängens Ringvägen
Bostad Kyrkby 2:305
Tornet Kungsängens Ringvägen
Bostad Kyrkby 2:305
Tornet Kungsängens Ringvägen
Bostad Kyrkby 2:305
Tornet Kungsängens Ringvägen
Bostad Kyrkby 2:305
Tornet Kungsängens Ringvägen
Bostad Kyrkby 2:305
Tornet Kungsängens Ringvägen
Bostad Kyrkby 2:305
Tornet Kungsängens Ringvägen
Bostad Kyrkby 2:305
Tornet Kungsängens Ringvägen
Bostad Kyrkby 2:305
Tornet Kungsängens Ringvägen
Bostad Kyrkby 2:305
Tornet Kungsängens Ringvägen
Bostad Kyrkby 2:305

UBK

Brunna 6:1

Sid 53 av 60

Violinvägen
4

540 BRA

6 665 Uppsagd till
dec 2021
6st 2:or & 11st
1:or
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Datum

Upplands-Bro kommun

54 (60)

2021-05-19

Nyanländ
a
Nyanländ
a
Nyanländ
a
Nyanländ
a
Nyanländ
a
Nyanländ
a
Nyanländ
a
Nyanländ
a
Nyanländ
a
Nyanländ
a
Nyanländ
a
Nyanländ
a
Nyanländ
a
Nyanländ
a
Stöd och
behandlin
g
Stöd och
behandlin
g
Stöd och
behandlin
g
Stöd och
behandlin
g
Daglig
verksamh
et
Trygghets
boende

SN

-

SN

Bro

UBH

Bro Råby 3:3

1969

-

Bro

SN

-

Bro

SN

-

Bro

SN

-

Bro

SN

-

Bro

SN

-

Bro

SN

-

Bro

SN

-

Bro

SN

-

Bro

SN

-

Bro

SN

-

Bro

SN

-

Bro

SN

-

Bro

Hembl
a
Hembl
a
Hembl
a
Hembl
a
Hembl
a
Hembl
a
Hembl
a
Hembl
a
Hembl
a
Hembl
a
Hembl
a
Hembl
a
UBH

SN

10700

613

Bro

UBKF

Härnevi 1:31

Härnevimot 1976
tagningen

SN

15320

110

Kung
säng
en
Bro

UBH

Kungsängens Solängen
Kyrkby 2:253

SN

15153

Hembl Finnsta 1:13
a

Skutan

SN

15100

171

Bro

UBH

Härnevi 1:73

Allégården

SN

-

210

UBH

Kungsängens Torget 4
Kyrkby 2:273

TN

10280

614

Kung
säng
en
Bro

Gata &
park

UBKF

Gata &
park

TN

10280

614

Bro

Kretslopps TN
central

24120

Kretslopps TN
central

24110

VA
VA
VA

22266
22267
22268

TN
TN
TN

051

424

318 BRA

Ungdomsmotta
gning

128 LOA

Dåligt skick.
Uppsagd

1994

808 LOA

DV och social
psyk

1980

1 LOA
771

Klöv och lilla
Ullevi 1:28

Ulleviförråd 1976
et

1 BTA
156

UBKF

Klöv och lilla
Ullevi 1:28

243 BRA

Brun
na

UBK

Viby 19:37

Bro

UBK

Klöv och Lilla
Ullevi 1:5

Ulleviförråd
et, ny
personalby
ggnad
Kretsloppsc
entralen
Brunna
Kretsloppsc
entralen
Skällsta
PST Lillsjön 2008
PST Ådö
2010
PST
2010
Tammsvik

Sid 54 av 60

1980

937 BTA

0
640 2021: Hyran
avser båda
lokalerna
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Datum

Upplands-Bro kommun

55 (60)

2021-05-19

VA

TN

22420

Korsängen
10:1/Kyrkbyn
2:1
Kungsängens
Kyrkby 2:25

VA

TN

22430

VA

TN

22440

Brunna 5:1

VA

TN

22450

VA

TN

22460

Brunna Viby
19:14
Viby 19:18

VA
VA

TN
TN

22470
22480

VA

TN

22510

Nygård 2:6

VA

TN

22520

Klöv och Lilla
Ullevi 1:5

VA

TN

22530

Finnsta 1:167

VA

TN

22550

VA

TN

22560

VA
VA

TN
TN

22580
24225

VA

TN

24276

VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
Förskola

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
UN

22570
10020

508

Förskola

UN

10110

509

Förskola

UN

10160

510

Förskola

UN

10180

511

Förskola

UN

10310

514

Förskola

UN

10130

607

Förskola

UN

10460

512

Förskola

UN

-

607

Finnsta 1:2

PST
Kungsänge
n
PST
Strömkarle
n
PST
Stafflivägen
PST Kabi

1968

PST
Ebbtorp

1969
(199
5)
1992
1999

PST Tång
PST
Almare
PST
Nygård
PST
Fliesbergs
PST
Skogsklock
evägen
PST
Svartviken
PST
Kockbacka
PST Smidö
PST
Lejondalsvä
gen
PST
Symetriväg
en

1980
(200
2)
1975
1978

1968
1972
1971
2005
2007
2010
2012
2014
2015

Bro
Brun
na

UBK
UBKF

Kung
säng
en
Brun
na
Kung
säng
en
Brun
na
Bro

UBKF
UBKF

Kung
säng
en
Bro

UBKF

UBKF
UBKF
UBKF

UBKF

1970
1996
1996
Bro Gård 1:84 PSt Bro hof 2006
Brunna 4:669 Artisten
2007
förskola

870 BRA

1 047

Kungsängens Bergshöjde 1980
Kyrkby 2:257 n förskola

639 BRA

892

Brunna 4:502

Brunna
1972
förskola
Kungsängens Klockaräng 2005
Kyrkby 2:288 en förskola

964 BTA

718

1 BRA
200

680

Brunna 7:133

1981

613 BTA

836

2001

807 BTA

479

1979

937 BTA

529

Hagnäs
förskola
Finnsta 1:230 Blommans
förskola
Kungsängens- Lillsjö
Tibble 1:165
förskola
Finnsta 1:230

Sid 55 av 60

Blommans
förskola,
tillbyggnad

410 BRA

1 642 2021:
preliminär hyra
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Datum

Upplands-Bro kommun

56 (60)

2021-05-19

Förskola

UN

10630

513

Förskola

UN

10632

522

Förskola

UN

10830

515

Förskola

UN

12031

402

Förskola

UN

12048

Förskola

UN

12053

526

Förskola

UN

13060

769

Håbo UBK
Tibbl
e

Tibble Kyrkby
17:5

HåboTibble
kyrkby

Förskola

UN

10240

608

Bro

UBKF

Finnsta 1:231

1 BRA
174

Förskola

UN

10520

609

Bro

UBKF

Finnsta 1:269

Förskola

UN

10521

606

Bro

UBKF

Finnsta 1:166

Förskola

UN

10521

606

Bro

UBKF

Finnsta 1:166

Förskola

UN

10612

617

Bro

UBKF

Härnevi 8:12

Förskola

UN

10610

610

Bro

UBKF

Bro Råby
3:129

Förskola

UN

10780

604

Tjusta 2:11

Grundsärs UN
kola

-

503

Håbo UBKF
Tibbl
e
Kung UBKF
säng
en

Finnstaberg 1981
förskola
/200
9
Norrgrinden
s förskola
Norrängen
förskola
paviljong
Norrängen
paviljong
utökning
Rosenänge 2007
n förskola
Råby
1996
förskola
/200
9
Tjustaskola 1898
n
Röda villan

Kungsängens Ekhammars 2015
Kyrkby 2:9
kolan
Grundsärsk
ola
Provisorisk

460 BRA

2 254 Inhyrd
paviljong
Grundsär i
paviljong

Grundsärs UN
kola

-

503

Kung
säng
en

UBKF

162 BRA

3 092 Inhyrd
paviljong

Kung
säng
en
Brun
na
Kung
säng

UBKF

Kungsängens Ekhammars
Kyrkby 2:9
kolan
Grundsärsk
ola
Provisorisk
Tillbyggnad
Kungsängens Bergaskola 1971
Kyrkby 2:212 n

3 BTA
633

429

Brunna 4:670

3 BTA
350
10 BRA
640

508

Skola

UN

10100

502

Skola

UN

10170

501

Skola

UN

10210

503

Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en

UBKF

Kungsängens- Rönnbäret
Tibble 1:337
förskola

1976

876 BTA

761

UBKF

Kungsängens- Norrboda
Tibble 1:473
förskola

2009

1 BTA
210

1 449

UBKF

466 BTA

1 471 Lillsjön yngre
numera!

Kung
säng
en
Kung
säng
en
Kung
säng
en

UBKF

Kungsängens- Lillsjö
1977
Tibble 1:162
förskola (fd
Vulkanen
förskola)
Kungsängens- Ekhammars
Tibble 1:41
förskola

955 BRA

4 594 Inhyrd
paviljong tom
2021-12-31

1 BRA
300

2 819 BFV bedömt
per 2020-1231, prel. hyra
avser 2021
Brf
kompletterad
med
Tibblegården
pga brand
1 244

Rikshe Kungsängens- Kristallen
m
Tibble 1:654
UBKF

UBKF
UBKF

Kungsängens Ringblomm 2020
Kyrkby 2:306 ans
förskola

Brunnaskol 1977
an
Kungsängens Ekhammars 1958
Kyrkby 2:9
kolan
/196

Sid 56 av 60

1 BTA
150
530 BRA

0 Riven
2 409 Inhyrd
paviljong

140 BRA

1 845 Inhyrd
paviljong

1 BTA
200
1 BRA
583

1 124

197 LOA

1 350
0 "Röda villan"

500 Yrkes huset
(Källskolan)
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Datum

Upplands-Bro kommun

57 (60)

2021-05-19
en

7

Skola

UN

10330

505

Brun
na

UBKF

Skola

UN

10480

504

Kung
säng
en

UBKF

Skola

UN

10480

504

Kung
säng
en

UBKF

Skola

UN

10770

604
760

Håbo UBK
Tibbl
e

Skola

UN

10770

604

Skola

UN

12028

503

Håbo UBKF
Tibbl
e
Kung UBKF
säng
en

Skola

UN

10011

606

Bro

Skola

UN

10252

605

Skola

UN

10250

Skola

UN

Skola

Brunna 7:132

avgår ! -528 tkr
2021

Hagnässkol 1979
an
/198
5
Kungsängens- Lillsjöskola 1972
Tibble 1:164
n
/199
0

5 BTA
884

922

3 BTA
232

582

Kungsängens- Lillsjöskola
Tibble 1:164
n,
paviljonger
klassrum
Tjusta 2:11
Tjustaskola
n
äldre (Villa
Lanto)
Lärarvillan
Tjusta 2:11
Tjustaskola
n

HT
2020

443 BRA

1818

161 BTA

1800
/196
5

2 BTA
392
258 BRA

UBKF

Kungsängens Ekhammars
Kyrkby 2:9
kolan,
paviljonger
klassrum
Finnsta 1:166 Broskolan 1976

Bro

UBKF

Finnsta 1:229

Finnsta
salen

1 BYA
563

605

Bro

UBKF

Finnsta 1:229

Finnstaskol 1973
an

3 BTA
747

-

605

Bro

UBKF

Finnsta 1:229

774 BRA

3 163 Inhyrd
paviljong

UN

10400

601

Bro

UBKF

Härnevi 28:1

Finnstaskol
an,
paviljonger
Härnevi nya 2012
skola

5 BRA
831

1 227

Skola

UN

10950

602

Bro

UBKF

Härnevi 28:1

Härneviskol 1898
an
/194
Ulleviskolan 9

635 BTA

538 Del av
Härneviskolan

Skola

UN

10100

502

Kung
säng
en

UBKF

Kungsängens Bergaskola
Kyrkby 2:212 n,
paviljonger

276 BTA

Skola

UN

-

503

Kung
säng
en

UBKF

500 BRA

Skola

UN

10620

603

Bro

UBKF

Kungsängens Ekhammars 2020
Kyrkby 2:9
kolan,
paviljonger
HT-2020
Bro Råby
Råbyskolan 1970
3:129

2 233 Inhyrd
paviljong.
Markinvesterin
gen är
avskriven
2 116 Inhyrd
paviljong,
2021:
preliminär hyra
660

Skola

UN

10620

603

Bro

UBKF

Bro Råby
3:129

700 BRA

Sporthall

UN

10018

606

Bro

UBKF

Finnsta 1:166
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Öppen
förskola

UN

15390

020

Öppen
förskola
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10013

Bro

Dagcentra ÄON
l

15030

Kung
säng
en

Dagcentra ÄON
l

13020

Bro

Dagverks
amhet

ÄON

12007

LSS
Servicebo
stad
Service
lgh

ÄON

-

788

Kung
säng
en

UBH

Kungsängens Öppna
1967
Kyrkby 6:1
förskolan i
Kungsänge
n
Brf
Finnsta 1:163 Öppna
Norrgri
förskolan i
nden
Bro

168 LOA

UBH

1 LOA
771

Hemtjänst,
Komvux, PRO,
SBF

773 BTA

Dagverksamhe
t för personer
med
demenssjukdo
m.
Soc hyr i 2a
hand av KFN.
Kommunalt VA
saknas men är
pg.

Kungsängens Dagcentral
Kyrkby 2:252 en i
Kungsänge
n
Brf
Finnsta 1:163 Dagcentral
Norrgri
en i Bro
nden
Kvista 2:5

Kvistaberg
Huvudbygg
nad
Solrosen

Bro

UBK

UBH

ÄON

Kung
säng
en
Bro

Service
lgh

ÄON

Bro

Service
lgh

ÄON

Bro

Service
lgh

ÄON

Bro

Service
lgh

ÄON

Bro

Service
lgh

ÄON

Bro

Service
lgh

ÄON

Bro

Service
lgh

ÄON

Bro

Service
lgh

ÄON

Bro

Brf
Finnsta 1:163
Norrgri m fl
nden

Bro
servicehus

71,0 BOA

Service
lgh

ÄON

Bro

Brf
Finnsta 1:163
Norrgri m fl
nden

Bro
servicehus

61,0 BOA

Service
lgh

ÄON

Bro

Brf
Finnsta 1:163
Norrgri m fl
nden

Bro
servicehus

74,5 BOA

Kungsängens Kungsänge
Kyrkby 2:273 ns
servicehus
Brf
Finnsta 1:163 Bro
Vindfjä m fl
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llet
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Finnsta 1:163 Bro
Vindfjä m fl
servicehus
llet
Brf
Finnsta 1:163 Bro
Vindfjä m fl
servicehus
llet
Brf
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Vindfjä m fl
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Brf
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Vindfjä m fl
servicehus
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Norrgri m fl
servicehus
nden
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77,5 BOA
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Josefin Almberg

2022-01-03

UN 21/0478

Utbildningskontoret

Utbildningsnämnden

Er beteckning

Josefin.Almberg@upplands -bro.se

Reviderade taxor för förskola, pedagogisk
omsorg, fritidsverksamhet och omsorg på
obekväm tid
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner revideringen av taxor 2021 och
beslutar enligt Utbildningskontorets förslag.
2. I och med beslutspunkt 1, revideras prislista barn och eleversättningar
2022.
3. Utbildningsnämnden beslutar att revideringen av taxor 2021 träder i
kraft från och med den 1 mars 2022.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden antog den senaste versionen av regler för förskola,
pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet samt riktlinjer för obekväm omsorg i
Upplands Bro kommun den 14 december 2021. I samband med revideringen
utarbetades ett förslag på revidering av taxor för verksamheterna.
Förslaget innehåller en förändrad rutin kring debiteringen av
barnomsorgsavgifter för verksamheter som inte ingår i gemensam kö, där
Utbildningskontoret övertar all debitering från och med den 1 mars 2022.
Förslaget innehåller även redaktionella ändringar i form av tydliggöranden
samt borttag av överflödig text.
De fristående verksamheterna får en högre barnomsorgspeng som
kompensation för föräldraavgiften. Barnomsorgspeng för verksamheter som
har egen avgiftsdebitering har därför reviderats bort från prislistan, se
rödmarkerad text i bilaga 2.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2022



Förslag till revidering av taxor för förskola, pedagogisk omsorg,
fritidsverksamhet samt omsorg på obekväm tid 2021



Revidering av prislista barn och eleversättningar 2022

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Datum

Vår beteckning

2022-01-03

UN 21/0478

Ärendet
Utbildningsnämnden antog den senaste versionen av regler för förskola,
pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet samt riktlinjer för obekväm omsorg i
Upplands Bro kommun den 14 december 2021. I samband med revideringen
utarbetades ett förslag på revidering av taxor för verksamheterna.
I Utbildningskontorets förslag till revidering av taxor 2021 finns föreslagna
tillägg och ändringar markerade med gul överstrykning. Innehåll som tas bort
är markerat med röd genomstrykning. Nedan följer en beskrivning av föreslagna tillägg och ändringar
-

Förändrad rutin kring debiteringen av barnomsorgsavgifter för
verksamheter som inte ingår i gemensam kö, där Utbildningskontoret
övertar all debitering från och med den 1 mars 2022. Bakgrunden till
detta är att möjliggöra för kommunen att följa regelverket kring
maxtaxa genom att debitera vårdnadshavare med barn i olika
verksamheter rätt avgift med hänsyn till syskonrabatten.

-

Förtydligande om att avgift debiteras under uppsägningstiden.

-

Tillägg av punkt 5 om avgiftsreducering för barn som omfattas av
allmän förskola 3-5 år.

-

Under punkt 6 om reduktion av avgiften vid sjukdomsfall som
överstiger 30 dagar har meningen om att avgift reduceras för det yngsta
barnet i familjen tagits bort. Avgiften reduceras för det barn som är
sjukt.

-

Förslaget innehåller även redaktionella ändringar i form av
tydliggöranden samt borttag av överflödig text.

De fristående verksamheterna får en högre barnomsorgspeng som
kompensation för föräldraavgiften. Barnomsorgspeng för verksamheter som
har egen avgiftsdebitering har därför reviderats bort från prislistan, se
rödmarkerad text i bilaga 2.

Barnperspektiv
Ur ett barnperspektiv är det viktigt att alla familjer behandlas lika genom att bli
debiterade rätt avgift utifrån gällande regelverk.
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Utbildningschef

Bilagor
1. Förslag till revidering av taxor för förskola, pedagogisk omsorg,
fritidsverksamhet samt omsorg på obekväm tid 2021
2. Revidering av prislista barn och eleversättningar 2022
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Taxor för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och omsorg
på obekväm tid

1 Maxtaxa

Maxtaxa gäller för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och omsorg på
obekväm arbetstid för kommunala och fristående verksamheter. Maxtaxan
innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli. Regeringen beslutar om
inkomsttaket för maxtaxan., läs mer om detta på www.skolverket.se. Inga
avgifter utöver maxtaxan får förekomma med undantag för den öppna
fritidsverksamheten, se punkt 1.1.6 i regler för förskola, pedagogisk omsorg
och fritidsverksamhet.
Från och med 1 mars 2022 administreras alla avgifter som omfattas av maxtaxa
av Utbildningskontoret i Upplands-Bro kommun. Detta gäller även
verksamheter som inte ingår i det gemensamma kösystemet.
Tolkning och tillämpning av taxan handläggs av Utbildningskontoret.
1. Avgiftsgrundande inkomst
Som avgiftsgrundande inkomst räknas lön före skatt och andra skattepliktiga
inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget
näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999: 1229) under det aktuella
året.

2. Så beräknas avgiften
Avgiften beräknas i procent på hushållets sammanlagda bruttoinkomst
(inkomst före skatt) där barnet är folkbokfört. Med hushåll menas personer som
är gifta eller lever i äktenskapsliknande former och är folkbokförda på samma
adress. Om det finns två vårdnadshavare två platsinnehavare bosatta på varsitt
håll i Upplands Bro kan avgiften beräknas utifrån den sammanlagda inkomsten
i respektive vårdnadshavares platsinnehavares hushåll. Se sidan 9 om delad
faktura.
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4. Inkomstredovisning
Inkomstredovisning ska registreras i e-tjänsten i samband med att erbjudande
om plats accepteras. Om kommunen saknar inkomstuppgift från
vårdnadshavare kommer högsta avgift att debiteras. Nya uppgifter ska alltid
lämnas när familjeinkomst, familjeförhållanden eller sysselsättning ändras,
samt när kommunen ber om det. Avgiften ändras påföljande månad.
Kontroll av den avgiftsgrundande inkomsten sker en gång per år. Från och med
år 2014 gör Upplands-Bro kommun en inkomstjämförelse mot slutlig taxerad
inkomst från Skatteverket. Det innebär att en trettonde faktura kan komma att
skickas ut med en slutkorrigering av avgiften.
5. Allmän förskola 3-5 år
Enligt skollagen är hemkommunen skyldig att erbjuda minst 525 timmar
avgiftsfri allmän förskola per år, vilket motsvarar 15 timmar per vecka under
skolans läsår. För 3, 4 och 5-åringar som har en tillsynstid som överstiger 15
timmar per vecka reduceras avgiften med 25 % från och med den allmänna
förskolans start hösten det år barnet fyller tre år.
6. Reduktion av avgiften i vissa fall
Vid barns sjukdom som varar sammanhängande mer än 30 dagar reduceras
avgiften från den 31 dagen med 1/30 per dag. Oavsett vilket barn som är sjukt
reduceras avgiften för det yngsta barnet i familjen. Sjukdomen skall alltid
styrkas med läkarintyg. Retroaktivt beviljas en nedsättning av avgiften på
grund av sjukt barn 60 dagar efter den sista sjukdagen.
För barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling och som anvisas förskoleplats enligt 8 kap. 9 § Skollagen
(2010:800), tas avgift ut för den tid som överstiger 15 timmar i veckan. Det
innebär att en avgiftsreducering ges motsvarande 37,5% av ordinarie taxa.
Beslut fattas efter utredning av Resursteamet.
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7. Behandling av personuppgifter
Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina
personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Information om hur personuppgifterna behandlas finns på kommunens
hemsida.
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ÅR

VERKSAMHET

Grundbelopp

Skolor i kommunal regi
F
Förskoleklass
51 842
åk 1-3 Grundskola
68 264
åk 4-6 Grundskola
80 468
åk 7-9 Grundskola
98 880
Friskolor
F
Förskoleklass
54 953
åk 1-3 Grundskola
72 361
åk 4-6 Grundskola
85 296
åk 7-9 Grundskola
104 812

varav
lokaler

Belopp
varav
varav
2022 per
admin.3% moms 6% månad

6 650
10 700
11 650
17 378

1 510
1 988
2 344
2 880

6 650
10 700
11 650
17 378

1 601
2 108
2 484
3 053

4 320
5 689
6 706
8 240
3 111
4 096
4 828
5 933

4 579
6 030
7 108
8 734

Till ovanstående belopp kan ansökas om tilläggsbelopp:
Tilläggsbeloppet ska utgå för enskilda elever i behov av extraordinära stödåtgärder, och för elever som har
rätt till modersmålsundervisning, svenska som andraspråk eller är nyanlända.

Tilläggsbelopp enligt särskilda anvisningar
a) tilläggsbelopp för mycket extraordinära stödinsatser
Ansökan görs på särskild blankett och ställs till Resursteamet.
b) tilläggsbelopp för modersmålsundervisning
Ansökan görs på särskild blankett och ställs till Resursteamet.
En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas
modersmålsundervisning i detta språk om
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.
Modersmålsansvarige kommer att handlägga ansökningar om modersmål. Enskilda utförare,
interkommunala utförare eller andra utförare som inte kan nyttja den modersmålsundervisning som
organiseras av modersmålsansvarig i kommunen har rätt att ansöka om tilläggsbelopp för
modersmålsundervisning. För modersmålsundervisning utgår ersättning om undervisningen pågår minst 60
min/vecka. Till skolor som har ett annat språk än svenska som särskild profil utgår ersättningen för
modersmålsundervisning endast för annat språk än ”profilspråket”.
c) tilläggsbelopp för nyanlända
1. En individinriktad resurs kan sökas för nyanlända i upp till 3 år från det att eleven började skolan i
Sverige. Resursen avser även att täcka studiehandledning på modersmålet, vilket är obligatorisk
stödundervisning som syftar till att eleven ska nå målen i de obligatoriska ämnena.
2. En individinriktad resurs kan sökas för kartläggning av nyanlända före inskrivning på skola. Pengen kan
max utgå i två månader.
Eventuellt erhållna statsbidrag för asylsökande elever avräknas från tilläggsbeloppet.
d) tilläggsbelopp för svenska som andraspråk
Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna skall uppnå en funktionell
behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska som modersmål har.
För elever som deltar i sådan undervisning kan en individinriktad resurs sökas. Denna är uppdelad i två
nivåer; 1. Inga kunskaper i svenska 2. Kunskaper på nybörjarnivå. Beloppet för nybörjarnivå kan betalas i
max 2 år.
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utvecklingsstörning utan eller med lätta ytterligare
funktionsnedsättningar eller svårigheter.
3. Elever med lindrig, måttlig eller grav utvecklingsstörning
med måttliga ytterligare funktionsnedsättningar eller
svårigheter.
4. Elever med lindrig, måttlig eller grav utvecklingsstörning
med tillägg av en eller flera grava funktionsnedsättningar
eller svårigheter.
5. En numerärt mycken liten femte behovsgrupp utgörs av
elever med extraordinärt komplicerade svårigheter på grund
av funktionsnedsättningar och andra svårigheter.

