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Plan för systematiskt kvalitetsarbete vid
waldorfförskolan Solglimten
läsåret 2016 – 2017
Verksamhetsidé
Martingårdens förskola Solglimten erbjuder Waldorfpedagogisk förskoleverksamhet.
Inledning
Detta dokument syftar till att skapa förutsättningar för överblick av det systematiska
kvalitetsarbetet på Martingårdens Waldorfförskola Solglimten. Att synliggöra ett
kvalitetsarbete som bygger på en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och
utveckling av förskolans mål genom att systematiskt dokumentera och analysera
olika delar av verksamheten. Dokumentet kompletteras av vår likabehandlingsplan
samt övriga handlingsplaner och policydokument som finns i verksamheten.
Bakgrund
Vi är en mångårig Waldorfförskola belägen söder om huvudstaden i stadsdelen
Farsta, med närhet till skog och vatten. Inomhusmiljön är pedagogiskt genomtänkt
för att stimulera barn till fantasi, kreativitet och lek. Rummen är konstnärligt
utformade liksom även de leksaker och material som barnen har tillgång till. Vi har
tre småbarnsgrupper, med 4-5 barn i varje grupp, och två storbarnsgrupper med 1011 barn i varje barngrupp.
Hos oss får barnen en lugn vardag med återkommande händelser och rytm för att
skapa igenkännande och trygghet. Tillsammans med barnen följer och möter vi årets
växlingar i både vardag och fest med sagor, sånger, konstnärligt skapande, utflykter
och mat. Vi vill ge barnen varierat och bra kost, där alla rå varor är ekologiska och
om möjligt även biodynamiskt odlade. Vi bidrar på så sätt till att lära barnen att
hushålla och intressera sig för ett hållbart samhälle.
Det har alltid varit viktigt för Martingården att värna om pedagogisk kvalitet och
utveckling. Olika former för att utvärdera och utveckla verksamheten har formats
genom åren.
Vi månar extra om kontinuitet och lyhördhet i mötet med barn och föräldrar
Vi strävar efter att barnet i vår waldorfförskola varje morgon skall möta samma
pedagog som sedan är med barnet största delen av dagen. Barngrupperna är små.
Varje barn ses som en unik person som får uppleva att vara sedd, omtyckt, behövd
och accepterad.
Samarbetet med föräldrar är en bro mellan hem och förskola. Samarbetet är en
förutsättning för en bra verksamhet, eftersom känslan av sammanhang gör tillvaron
betydelsefull och motverkar stress för barnen.
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Rytm och sammanhang ger trygghet och balans.
Waldorfpedagogiken tar hänsyn till barnets egen biologiska dygnsrytm.
● Dagsrytmen på förskolan består av en balanserad växling mellan samlingens lugn
och gemensamma koncentration, den fria lekens aktiviteter, måltidernas
samvaro, vilans av spänning och återhämtning.
● Veckorytmen innebär att särskilda aktiviteter återkommer en viss dag varje
vecka.
● Årstidsrytmen speglas i årstidsbundna sysslor inom eller utomhus som förstärks
genom årstidsanknutna teman, sagor och fester.
Förutsägbarhet i det rytmiska skeendet gör tillvaron begriplig och skapar trygghet
och lugn för barnen.
Fri lek och efterhärmning
Fri lek, enligt waldorfpedagogiken, främjar till barns utveckling och kreativitet.
Uppfinningsrikedom och nyfikenhet och forskande tas tillvara i miljöer samt i ett väl
uttänkt lekmaterial. Leksakerna är tillverkade av naturmaterial.
Vuxna i förskolan är förebilder för barnen, och utför på ett inkluderande sätt
praktiska göromål som är nödvändiga i vardagen. Barnen hjälper till eller kan ta in
sysslorna i sina lekar.
Miljö och ekologisk mat
Stor omsorg läggs vid miljön. En waldorfförskola inreds hemlikt i harmoniska färger
och med möbler av naturmaterial. Vi har stimulerande utemiljöer för barns lek och
utveckling.
Laktovegetarisk mat lagad på plats och från grunden serveras varje dag. Alla rå
varor är ekologiska eller biodynamiska.
Kultur
Förskolan lånar hem böcker från biblioteket. På förskolan visas kontinuerligt under
året, dockspel för barnen. & åringarna besöker Martinskolan för att få ta del av
kulturutbudet där i form av teater/eurytmi föreställning.
Bakgrund och Rudolf Steiner
Waldorfpedagogiken som verksamheten utgår ifrån, Rudolf Steiners pedagogik, och
vilar på samma värdegrund som vårt demokratiska samhälle.
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Medarbetarna
På waldorfförskolan Solglimten finns för närvarande 9 medarbetare anställda vars
utbildning redovisas här nedan.
Förskollärare,
Waldorfförskollärare
eller statlig
förskollärarutbildnig
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Mötesstrukturer
Husmöten samt kollegiemöten alternerar enligt schema. Frågor rörande barns
utveckling, samarbete och organisation behandlas. Medarbetarna studerar såväl
waldorfpedagogik som aktuell forskningslitteratur och övar även sina konstnärliga
sidor genom tex målning, sång och eurytmi.
Samordningsmöte äger rum var tredje vecka då en representant från varje enhet
träffar förskolechefen. På lednings gruppsmöten hanteras ärenden av mer
övergripande art.
Distriktsmöten anordnas en gång/termin där medarbetare från ett större område
möts och samtalar om aktuella frågor inom verksamheten.
Samrådsmöte
Fortbildning med varierande teman utifrån waldorfpedagogisk syn genomförs en
gång/termin under ett veckoslut på ett s k samrådsmöten dit landets samtliga
waldorfförskolepedagoger är inbjudna
Kompetensutveckling och företagshälsovård
Medarbetarna på Martingården arbetar utifrån en gemensam pedagogisk grundsyn
som kräver ständig utveckling av den egna kompetensen och verksamheten.
Medarbetare har möjlighet att gå på kurser eller föredrag som anordnas av olika fort
bildningsföretag i närområdet.
Företagshälsovård finns att tillgå på ”Järnahälsan”. Alla medarbetare på
Martingården har en ”terminspeng” att disponera för förebyggande friskvård.
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Solglimtens Fokusområde, hösten 2016.
Grundverksamhet/ rytmen.
Vi vill varje dag se till att barnen får ta del av lek, näring, vila och omsorg. Att alla ska känna
sig trygga på förskolan. Vi vill stärka barnens självtillit, självständighet, och öva frihet i leken
och samspelandet med varandra. Vi vill uppmuntra till handlingskraft.
Förskola och hem. Lpfö. 2.4.
Mål.
Att alla föräldrar känner sig nöjda med att ha sina barn på Solglimten, att de
känner sig väl mottagna, och att vi får föräldrarnas förtroende för den
verksamhet vi bedriver.
Arbetssätt.
Vi vill uppnå detta genom att:
•
•
•
•
•
•

Upprätta årstidshjul tillgängligt för föräldrar att se hur läroplanens mål
stämmer överens med våra fokusområden och teman.
Att ha uppföljnings samtal med nya föräldrar när invändningsperioden är
över.
Om särskilda funderingar eller händelser dyker upp, erbjuda
föräldrasamtal.
Att varje vår ha utvecklingssamtal där vi går igenom barnets lärande och
utvecklingsprocess.
Att ha flera föräldramöten under året där föräldrarna har inflytande över
innehållet.
Utvärdering av barngruppens läroprocesser, samt föräldraenkäten, utgör
utgångspunkt för nya focusområden.

Kriterier:
•
•
•
•
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Vi välkomnar föräldrar till att spela musik eller visa oss på Solglimten
något, tex från annan kultur/ språk.
Fem gånger om året blir föräldrar bjudna in till gemensam samvaro i
trädgårdsarbete och på fester.
Vi delger information angående kalendarium och händelser under året.
Vi informera om enkäten från Stockholms stad. Föräldrarnas svar bidrar till
att vi görs uppmärksamma på nya utvecklingsområden som vi i
arbetslaget jobbar vidare med.

Solglimtens fokusområde hösten, 2016.
Normer och värden, Lpfö 2.1.
Mål:
Att alla barn känner sig trygga på förskolan, känner sig lyssnade till, och att de
får uppleva sig som en tillgång för gruppen.
Arbetssätt
• Att se och bemöta varje enskilt barn som individ. Att som pedagog aktivt
delta så att barnen lär känna varandra i barngruppen och hittar fram till
samspelande, och samförstånd med varandra.
Hur gör vi.
• Vi ger barnen massage i form av handgestlekar, ramsor med beröring på
ryggen, samt sjunga, ramsa och leka med rörelser som vi gör tillsammans.
De äldsta barnen kan göra på varandra i vissa stunder, ex. när de väntar
på sin tur.
• Att pedagogerna lägger vinn på ett positivt sinnelag i möte med varje barn
och, och medvetet lyfter det positiva som barnen gör.
Att motverka diskriminering utifrån funktionsnedsättning.
Vi vill arbeta för att varje barn ska få möjlighet att utvecklas och delta i
Solglimtens aktiviteter på sitt sätt, därifrån det befinner sig.
Hur gör vi.
• Vi gör upprepningar, alltså följer rytmen, så att barnen vet vad de har att
förhålla sig till, får ökad känsla av ett sammanhang i vardagen, och med det
få känna sig delaktig och viktig i gemenskapen.
•

Vi samarbetar över grupperna för att få grundverksamheten att fungera, över
våningsplanen och med pedagogen i köket.

Grundverksamheten har prioritet. När den fungerar tillkommer nya aktiviteter och
mål för barngruppen. Om den inte fungerar återgår vi till att arbeta med den.
Alla barn ska känna sig inkluderade i barngruppen och känna att de är en tillgång för
den. Vi vill ge varje barn goda möjligheter att utvecklas.
När grundverksamheten fungerar vill vi lägga fokus på utveckling och lärande,
närmare bestämt, barnens forskande i de matematiska begreppen, som det står
beskrivit under nästa rubrik.
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Solglimtens särskilt fokus under våren 2017- Matematik.
Utveckling och lärande, Lpfö 2.2
Mål.
Vi ger alla barn möjlighet att i den dagliga verksamheten bli bekanta med de
matematiska begreppen, som: Rum, form, läge och riktning. Mängder, antal.
Ordning och talbegrepp. Mätning, tid och förändring.
Arbetssätt.
Vi vill uppnå detta
genom:
• Att vara lyhörd för barnens funderingar om de matematiska begreppen i den
dagliga verksamheten.
• Att varje dag räkna och dela på olika sätt, vi räknar barnen, delar frukten, etc.
• Att i samlingen bli bekanta med begrepp som bakom, framför och i den
styrda leken öva på rums uppfattning.
• Att bli bekanta med geometriska former.
• Att berätta sagor med upprepningar, antal och siffror, och visualisera dem
med dockspel.
• Att räkna hopp i hoppreps lekar.
Kriterier.
•

•

Att alla vuxna använder sig av språket och matematiska termer i den dagliga
verksamheten på förskolan, samt är lyhörda för barnens funderingar, och hur
begreppen ingår i barnens lek, och hur vi kan lyfta temat av matematiska
begrepp som barnen har än mer till ett medvetande i den dagliga
verksamheten.
Vi kommer i arbetslaget att diskutera dokumentationer som vi gör i varje
grupp, och tillsammans komma på lösningar på hur vi går vidare.

De två följande målen som står beskrivna finns i vår dagliga verksamhet, och dessa
mål är inte det vi kommer att lägga fokus på när vi dokumenterar, men är självklara i
den dagliga verksamheten och berättar lite om hur vi arbetar med årstiderna som är
en av de bärande pelarna i waldorfpedagogiken i förskolan med syfte att barnen
skall få uppleva sammanhang för den egna kroppen som är i ständig utveckling,
samt ger en ökad medvetenhet om sin närmiljö.
Mål.
Vi ger alla barn möjlighet att öva kroppsmedvetenhet och utveckla sin fysiska
förmåga.
Arbetssätt.
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Vi vill uppnå detta genom att:
•
•
•
•

Varje dag ge möjlighet att leka i kuperad terräng.
Varje vecka gå promenader i skogsterräng.
Ge möjlighet till att öva balanssinnet både inne och ute.
Under dagen ge möjlighet till hand gestlekar och massage sagor och andra
ramsor som går ut på att namnge kroppsdelar.

Kriterier.
•
•
•
•
•

Att använda oss av den vackra naturen som vår förskola ligger i.
Att lita på barnens förmågor i den fria leken utomhus där de klättrar, springer,
rullar, hoppar.
Att skapa relation till varje barn, så att de vill bli berörda med massage sagor
som ökar kroppsmedvetenheten.
Att skapa ett positivt förhållande till kroppen.
Att tillsammans röra oss i sånger, danser och eurytmi som främjar glädjen i
den gemensamma rörelsen.

Mål.
Att låta varje barn få en känsla för årstidens växlingar, kretslopp och
hållbarhet, samt få en ökad vördnad för naturen.
Vi vill uppnå detta genom att:
-

Följa årstidsrytmen i sånger, sagor och fester.
Så, skörda och kompostera.
Göra årstidsbord inomhus som följer årstidernas växlingar.
Att i sagans form bevara mystiken i årstiderna, och därmed främja barnets
känsla och vördnad för naturen.

Kriterier.
-

Att inspireras av årstidernas stämningar i planeringen och utövandet av
aktiviteter och samlingar.
Att barnens idéer och funderingar är en naturlig del i årstidernas olika
skaparprocesser.
Att vi tillsammans tar hand om utomhusmiljön.

Kommande fokusområde senare i vår är barns inflytande. Vi har alltid med detta
förhållningssätt som står i kommande rubrik i vår verksamhet, men med fokus
menas att när vi dokumenterar verksamheten så är det barns inflytande vi letar efter
och vill lyfta fram. Vi kommer att visa på när vi har barns inflytande som vårt
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fokusområde på ”årstidssolen” som är på väggen på varje våningsplan för att hjälpa
till med att skapa en översikt över verksamheten över hela året för föräldrar och
andra besökande.
Solglimtens fokusområde våren 2017.
Barns inflytande Lpfö. 2.3
Mål.
Alla vuxna stödjer barnets drivkraft i processerna i att söka kunskap genom
egna erfarenheter.
Arbetssätt.
Vi vill uppnå detta genom att
•
•
•

Ha positiva förväntningar på barnets nyfikenhet och lust att lära.
Uppmuntra alla barn att ta egna initiativ och att utveckla ökad tillit till den
egna förmågan.
Vara lyhörd för barnets egna förslag, idéer och önskningar.

Kriterier.
•
•

Att alla barn upplever att de blir lyssnade till av både barn och vuxna och att
de får möjlighet till att delge till gruppen egna intressen och förslag.
Att alla barn får möjlighet till att visa sina kunskaper för andra i gruppen, samt
vara delaktiga i verksamheten.

Samverkan med förskoleklass, skolan och fritidshemmet. Lpfö. 2.5.
Mål.
Vi ger möjligheter till en smidig övergång från förskolan till skolan och
fritidsverksamhet.
Vi vill uppnå detta genom att:
•
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I ett tidigt skede ta kontakt och etablera ett bra samarbete med skolan när
det visar sig att ett barn behöver resurs när det kommer till skolan, om
föräldrarna samtycker.

Kriterier.
•

Att barn från vår förskoleklass får gemensamma upplevelser tillsammans med
blivande klasskompisar från Martingården, som att göra utflykt till en
bondgård, samt att se en eurytmi föreställning på Martinskolan, och att leka
tillsammans.

2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling, Lpfö 98
Vi utvärderar vår verksamhetsplan och de mål som vi har valt för 2016-2017.
Därutöver är lovverksamheten ett område som kommer att följas upp och
utvärderas. Utvärderingen skall slutföras på sista studiedagen som i år infaller 28
april 2017
Föräldrarna utvärderar dels genom enkäter utskickade av Stockholms stad dels
genom frågor som besvaras i samband med utvecklingssamtalen.
Martingården tar del av resultaten av den enkät som Stockholms stad genomför.
Medarbetarna kommer att utvärdera genom dokumentanalys.
Vi följer upp utvärderingarna genom att vidta nödvändiga förändringar som vi tror
kommer att göra vårt arbete bättre. Förändringsarbetet dokumenteras och ligger till
grund för Martingårdens verksamhetsplan för påföljande arbetsår.
Förskolechefensansvar 2.7
Förskolechef utvärderar och följer upp medarbetarnas arbete och lämnar skriftlig
rapport för verksamheternas arbete under läsåret som gått, till huvudmanen, senast i
månadsskiftet maj/juni på ett närliggande styrelsermötet.

Implementering av Martingårdens Likabehandlingsplan
Bakgrund
Martingårdens Likabehandlingsplan togs fram under senare delen av vårterminen
2011.
Under höstterminen 2011 presenterades den på föräldramöten och gjordes
tillgänglig för föräldrar på förskoleavdelningarna samtidigt som samtliga
medarbetare fick sitt eget exemplar. Arbetet måste fortsätta. Så under åren som gått
så har Martingården fortsatt att uppdatera likabehandlingsplanen, så även för läsåret
2016-17 den kommer att delas ut till samtliga föräldrar under decembermånad, samt
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läggs upp på Martinskolans hemsida www.martinskolan.se där också riktlinjer samt
blankett för klagomålshantering finns för föräldrarna.
Mål
Martingårdens Likabehandlingsplan är känd av alla föräldrar till barn på
Martingården samt av alla medarbetare, så väl fastanställda som vikarier.
Arbetssätt:
Vi informera om att Likabehandlingsplanen finns på Martinskolan/Martingårdens
hemsida och presenteras samt systematiskt arbetas med på föräldramöten och
arbetsplatsmöten.
Kriterier:
Alla vårdnadshavare
● erbjuds möjligheten att få vidare information/utbildning kring innehåll och
tillämpning av Martinskolans Likabehandlingsplan
● känner att förståelse för Likabehandlingsplanens innehåll och dess tillämpning
● känner att de fått förutsättningar för samtal med medarbetare och sina barn kring
frågor som tas upp i Likabehandlingsplanen
Alla Medarbetare
•

erbjuds möjligheten att få vidare information/utbildning kring innehåll och
tillämpning av Martinskolans Likabehandlingsplan

● känner att förståelse för Likabehandlingsplanens innehåll och dess
tillämpning
● känner att de fått förutsättningar för samtal om barn, kring frågor som tas upp
i Likabehandlingsplanen, under arbetsplatsförlagda möten.

Verksamhetsplanens tillämpningsperiod
Verksamhetsplan 2016-2017 har arbetats fram under hösten 2016
Verksamhetsplanen gäller under läsåret 2016-2017.
2015-11-21 Medarbetare på Solglimten och Förskolechef Mari Flanby.
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