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Andelen medarbetare med pedagogisk utbildning har 
ökat på Solnas förskolor, som ett resultat av ett om- 
fattande arbete med att förbättra kvaliteten i förskolan. 
Idag har 90 procent av medarbetarna i stadens förskolor  
en pedagogisk utbildning. Nu genomförs en ny satsning 
i samarbete med Uppsala universitet där ytterligare  
30 barnskötare får möjlighet till studier inom ramen för 
förskollärarprogrammet.

Ett omfattande arbete pågår för att förbättra den strukturella 
kvaliteten i Solnas förskolor, där personalens utbildning och 
kompetens är prioritet.     

– Engagerad personal med rätt utbildning är en förutsättning 
för att öka och bibehålla kvaliteten i våra verksamheter. Genom 
detta arbete har vi tagit ett stort steg i rätt riktning, något vi  
fortsätter med i höst genom samarbetet med Uppsala universitet, 
säger Alessandra Wallman, förvaltningschef på barn- och 
utbildningsförvaltningen, Solna stad.  

Nio av tio har pedagogisk utbildning  
Stadens kvalitetsarbete visar på goda resultat. Nio av tio medarbe-
tare i den kommunala förskolan har nu en pedagogisk utbildning.  
Dels har fler förskollärare anställts, dels har medarbetare utan 
pedagogisk examen fått möjlighet att vidareutbilda sig till 

barnskötare. Statistik från april 2021 visar att 31 procent av 
medarbetarna är förskollärare och 59 procent barnskötare.  

Ny satsning på barnskötare  
Staden har nu påbörjat en ny fas i arbetet, i samarbete med Uppsala  
universitet. Samarbetet innebär att 30 barnskötare under hösten 
kommer att läsa kurser som ingår i förskollärarprogrammet. 
Satsningen genomförs med medel från omställningsfonden.  
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Tryggheten i Solnas förskolor fortsätter att ligga på en hög nivå. Av de 
vårdnadshavare som har svarat på stadens brukarundersökning upplever  
95 procent att deras barn känner sig trygga på förskolan. 

Solna stad går varje år ut med en brukarundersökning till alla vårdnadshavare i stadens 
förskolor, både kommunala och fristående. Nu har svaren för 2021 sammanställts och  
i förskolan upplever 95 procent av vårdnadshavarna att deras barn känner sig trygga på 
förskolan. Det är en knapp ökning från förra året och en ökning med sex procentenheter 
från 2017. 

– Att den upplevda tryggheten är så hög är ett kvitto på att det arbete som gjorts i  
förskolan haft en positiv effekt för våra yngsta barn, säger Lena Lundström, skolchef  
på barn- och utbildningsförvaltningen, Solna stad. 

Flertalet insatser för att stärka förskolan 
Under 2021 görs flera satsningar inom stadens förskolor i syfte att öka kvaliteten och trygg- 
heten. Bland annat har ett arbete påbörjats för att utveckla utomhuspedagogiken i stadens 
förskolor och ett samarbete med Uppsala universitet har inletts för kompetensutveckling av 
stadens barnskötare. Arbetet utgör en del i stadens strategi för ökad kvalitet i förskolan.  

Kulturskolan för små barn
På Solna kulturskola finns ett stort utbud av kreativa kurser.  
Här kan barnen börja redan när de är så små som 4 år. I början 
är det fokus på lek, rörelse och sång, så småningom får barnen 
vidareutveckla sina kunskaper.  

Barndans 4-5 år 
Här får barnen på ett lustfyllt sätt upptäcka dansens värld. 
Genom sång, rörelse och danslekar utvecklas barnens motorik, 
rumsuppfattning, musikalitet och kreativitet. Lektionen leds av 
en danslärare och en musiker som ackompanjerar. 

Teaterlek 4-6 år 
Genom dramalekar stimuleras barnens fantasi och de blir 
medvetna om sig själva och andra. En liten pjäs utformas  
tillsammans som spelas upp direkt vid varje tillfälle.  

Musikpatrull 5-6 år  
Musikpatrull är bra att börja med som första musikkurs för de 
små barnen. Där får barnen spela, sjunga och lära sig musikens 
byggstenar.  

Kursutbud och anmälan 
Du söker kurserna i den digitala kurskatalogen som du hittar på 
solna.se/kulturskolan. Kurskatalogen fylls på med nya kurser 
under terminen.  

På Solnas förskolor har det varit fokus på utomhuspedagogik under det 
gångna året och utvecklingen fortsätter i höst. I september startar Solna stad 
ett samarbete med Solna naturskola på Överjärva gård. Syftet är att öka 
barns aktivitet i utomhusmiljö och stimulera deras språkutveckling.

Under fyra kurstillfällen kommer stadens förskolepedagoger få fortsatt utbildning i 
utomhuspedagogikens grunder. Varje kurstillfälle kommer att ha ett eget tema utifrån 
de fyra årstiderna, där det första tillfället i september har sommar som tema. 

I Solnas förskolor har utomhuspedagogiken varit ett område i fokus under året som 
gått, och utbildningarna kommer att ytterligare bidra till kompetensutveckling inom 
området. Pedagogerna ska använda kunskapen från kurserna för att öka barnens 
aktiviteter i utemiljöer samt stimulera barnens språkutveckling. 

Totalt kommer 25 pedagoger att delta per kurstillfälle. Kurserna hålls i september, 
oktober, januari och juni. Ett femte kurstillfälle kommer att anordnas för pedagoger 
inom stadens fristående förskolor. 

God trygghet i förskolan

Fortsatt fokus på utomhuspedagogik

Mat berör, inte minst den mat som 
serveras i förskolan till våra barn.  
Jag minns med en klump i magen hur  
jag som treåring på det som då kallades 
dagis fick sitta kvar vid matbordet efter 
att alla andra barn gått för att leka. Den 
allt kallare Minestronesoppan skulle ätas 
upp. Det var inte tal om annat. Tack och 
lov är detta långt från hur vi ser på barn 
och mat i dag. I stället finns en ständigt 
pågående diskussion om vilken mat som 
ska serveras och hur, för att barn ska få  
en god matupplevelse. Till detta kommer 
krav på hållbarhet, att maten ska vara 
säsongsbaserad och att köttet ska komma 
från djur som haft ett bra liv. I Solna har 
vi antagit en matstrategi som svarar upp 
mot detta. För förskolans del innebär det 
att vi kommer sätta än mer fokus på håll- 
bara råvaror och god måltidspedagogik.

Pedagogik i förskolan är temat för 
tidningen du håller i. Ett av de mer av- 
görande målen vi arbetar med är att öka 
andelen utbildad personal i våra förskolor. 
Utbildad personal är en förutsättning för 
att ge barnen den trygghet och utbildning 
de har rätt till. Det är också en förutsätt-
ning för att minska barngruppernas 
storlek, då vi har som mål att alla grupper 
ska ha minst en utbildad förskolepedagog. 
Det är ett långsiktigt arbete som pågår 
och som börjar ge resultat. Utomhus- 
pedagogik är ett annat exempel, där den 
pågående pandemin satt fingret på hur 
viktigt det är att barnen är utomhus en 
stor del av dagen.

Trevlig läsning!

Anna Lasses
Ordförande i barn- och förskolenämnden

Satsning på pedagogisk utbildning i förskolan
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Under våren startade öppna förskolan upp sin verksamhet 
igen med fokus på utomhusaktiviteter. Nu har ett nytt läsår 
börjat där många lärdomar har dragits från tiden som varit. 

– Vi upplever att det fungerade väldigt bra att bedriva vår verksam-
het utomhus och har hört mycket positivt från både pedagoger och 
vårdnadshavare. Suget efter det kontaktnät som verksamheten 
utgör har också varit väldigt stort – ett kvitto på att vår verksamhet 
gör stor nytta för de som behöver det, säger Åsa Graveleij, rektor för 
Solna stads öppna förskolor. 

Vad är öppen förskola? 
Öppen förskola är en kostnadsfri pedagogisk verksamhet för barn  
i åldrarna 0–5 år, där barnen får möjlighet att lära sig nya saker och 
utvecklar sitt språk. Föräldrar till barnen kan samtidigt knyta nya 
kontakter och utbyta erfarenheter med varandra. 

Öppen förskola riktar sig till barn som inte är inskrivna på vanlig 
förskola. På öppna förskolan finns utbildad personal som kan ge 
stöd till både föräldrar och barn.

Det är helt naturligt med bråk mellan föräldrar och barn, men mycket bråk 
kan leda till en negativ spiral som blir svår att ta sig ur. Utbildningsprogrammet 
Komet är ett föräldrastöd där du får lära dig nya sätt att hantera situationer 
med ditt barn och minska konflikterna. Många föräldrar ser en förändring 
redan efter några träffar. En Komet-grupp träffas en gång i veckan och leds av 
utbildade ledare. Kursen är kostnadsfri och riktar sig till föräldrar i Solna med 
barn i åldrarna 3-11 år. 

Läs mer på solna.se/komet

Öppna förskolan 
och året som gått

Komet – en föräldrautbildning

Här finns de öppna förskolorna:

Huvudsta öppna förskola Huvudsta

Mittpunktens öppna förskola Bergshamra

Solens öppna förskola Hagalund

Öppna förskolan i kyrkans hus Skytteholm

Öppna förskolan Solvändan Järva/Frösunda 

Språktåget stimulerar 
språkutvecklingen

Renoverade förskolor
Flera av Solnas förskolor har under sommaren genomgått 
renoveringar och upprustningar.  

På Paprikans och Pumpans förskola har nya gårdar 
anlagts och arbetet med att installera solskydd på ett tiotal 
av stadens förskolegårdar är snart slutfört. På Gasellens 
förskola har en ny avdelning tillkommit, lokalerna har 
totalrenoverats invändigt och ett nytt ventilationssystem 
är på plats. Thors förskola har fått en helt ny fasad och tre 
avdelningar på förskolan har renoverats.

Igelbäckens förskola har byggts på med ett nytt vånings- 
plan som har anpassats för att utgöra nya, moderna lokaler 
för Ringens förskola. På förskolans baksida har en av två 
nya gårdar anlagts och i anslutning till lokalerna har ytter- 
ligare en yta iordningställts för att kunna användas av för- 
skolan. Arbetet med den andra gården påbörjas inom kort.

Årets pedagogiska pris i förskolan 
Årets pedagogiska pris i förskolan gick i år till Huvudsta 
förskola. Det gångna året har gett dem många nyttiga 
erfarenheter, något som även utgör grunden för förskolans 
framtida arbete. 

– Det råder en väldigt positiv stämning på Huvudsta förskola.  
Kompetensen hos personalen är hög och det märks på barnen  
som har lärorika och glada dagar på förskolan – vilket jag tror är 
anledningen att vi vann. Att fortsätta bygga på den sammanhåll-
ning som redan finns kommer vara viktigt även framöver. Vi ser 
även fram emot att fortsätta arbetet med utomhuspedagogiken, 
bland annat genom samarbetet med Solna naturskola, säger 
Johanna Åkerlind Kermoury, biträdande rektor på Huvudsta 
förskola. 

Juryns motivering lyder: Genom erfarenhet, kompetens och 
lekfullhet skapar pedagogerna på Huvudsta förskola en trygg 
förskola för både barn och vårdnadshavare. Pedagogerna ser alla 
barn och skapar utvecklande och viktiga pedagogiska situationer 
för alla åldrar.

Språket är en grundläggande färdighet som är viktig för 
nästan allting i livet. Den största delen av den språkliga 
förmågan grundläggs redan under de första tre åren i livet. 
Till viss del sker språkutvecklingen av bara farten men 
barn behöver också språklig stimulans för att utvecklas. 
Det har stor betydelse att de vuxna kring barnen sjunger, 
pratar, ramsar, läser och leker med barnen.  

Språktåget är en gemensam satsning mellan alla 
bibliotek i Stockholmsregionen, regionbiblioteket, 
barnhälsovården och logopeder, med syfte att stötta barns 
tal- och språkutveckling.  

På Solnas bibliotek kan du få hjälp med att hitta böcker 
som är särskilt bra för att stimulera språkutvecklingen hos 
ditt barn. Fråga din bibliotekarie efter Språktåget-hyllan! 

Träff 1–3 Positiv samvaro 
Öka positiv samvaro och uppmärksamhet  
för att minska bråk och tjat samt hur du kan 
vara tydlig som förälder. 

Träff 4–6 Det som fungerar 
Fokusera på det som motiverar ditt barn och 
uppmärksamma det positiva ditt barn gör. 

Träff 6 Individuell träff 
En individuell träff där du kan bjuda in 
någon annan som är viktig för barnet och 
prata om det du har störst behov av  
kopplat till utbildningen. 

Träff 7–9 Sänka volymen 
Välj strider och lär dig vara mer begriplig 
och förutsägbar för ditt barn. 

Träff 10 Problemlösning 
Hur du tillsammans med ditt barn kan 
komma överens om lösningar på problem.  

Träff 11 Framtiden 
En avslutande träff med fokus på vad du 
som förälder tar med dig från utbildningen.

Kursens innehåll
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