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Så är det nytt år och ny termin med allt 
vad det innebär. Livet som frånskild  
och ensamstående förälder med barn i 
skolåldern är ofta en kapplöpning mot 
tiden, men den här helgen har vi haft  
det precis så mysigt som man vill att en 
helg ska vara.

Att inrätta en egen nämnd för 
förskolan är något av det bästa vi gjort  
i Solna. Det har satt fokus på förskolan 
på ett sätt som inte fanns tidigare. De 
senaste åren har vi byggt om organisatio-
nen och satsat på kompetensutveckling  
i den kommunala förskolan så att vi nu 
har mer än 90 procent utbildade. Sam- 
tidigt har vi tagit de första stegen för ett 
tätare samarbete med de fristående 
förskolorna för att öka likvärdigheten.  
I  budgeten för 2022 ingår att vi ska öka 
personaltätheten i alla Solnas förskolor, 
inte minst för att kunna möjliggöra 
mindre barngrupper. 

Det här kanske låter som grundläg-
gande saker för att kunna ge barnen det 
de har rätt till. Håller helt med. Men 
även grunden behöver kritiskt synas och 
underhållas med jämna mellanrum. 

Det talas alltmer om barns välmående 
och behov av stöd. Grunden läggs i för- 
skolan och det här är ett arbete vi påbörjat,  
men har en bra bit kvar. Att ha en god 
tillgång till specialpedagoger inom 
förskolan är en avgörande målsättning.

I tidningen ni håller i kan ni läsa om 
kompetensutvecklingen inom förskolan, 
men också mycket annat, som biblioteks-
satsning och stödutbildningen KOMET 
för föräldrar.

Trevlig läsning!
Anna Lasses
Ordförande i barn- och förskolenämnden

Mer läsning i stadens förskolor
Att inspirera och ge möjligheter till läsning är en viktig uppgift  
för Solnas förskolor och bibliotek, som samarbetar för att skapa 
läslust hos barnen.

Solnas förskolor arbetar kontinuerligt med läsning som en del av den pedagogiska 
verksamheten. Biblioteket stöder det läsfrämjande arbetet på flera sätt. Projektet  
"En läsande förskola" är ett färskt exempel.  

Barnkonventionen inspirerar 
De deltagande förskolorna har fått bokpaket med böcker valda utifrån barn- 
konventionens artiklar och förskolornas egna förutsättningar, såsom barnens  
ålder och språkbehov. En bokvagn i glada färger delades också ut, utformad  
för att vara tillgänglig även för de minsta bokslukarna. Biblioteket har även 
erbjudit bokpresentationer. 

Ett bra sätt att lära sig tänka
Förskolorna har fått bidra med exempel på hur de arbetar med läsning. Resultatet  
har blivit många läsfrämjande tips, och många vittnesmål såsom detta från en av  
förskolornas redovisningar: ”Läsning är ett bra sätt att lära sig tänka utifrån andras 
perspektiv, vi tar vara på alla diskussioner som uppkommer när vi läser en bok".

Fler pedagoger och mindre 
barngrupper i förskolan
I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2022 fortsätter arbetet 
med att förbättra kvaliteten i förskolan. Det görs bland annat genom  
en satsning på 15 miljoner kronor för att intensifiera arbetet med öka 
personaltätheten i syfte att minska barngruppernas storlek.

Ett stort fokus har legat på att öka kompetensen bland medarbetare i förskolan.  
Genom detta arbete har andelen medarbetare med pedagogisk utbildning ökat från  
60 till 90 procent sedan 2020. Nu tas nästa steg och fokus ligger på att öka personal- 
tätheten för att stärka kvaliteten. 

– Under året fortsätter vi att anställa fler förskollärare och vidareutbilda personalen 
på våra förskolor. Det gör att vi höjer kompetensen och förbättrar kvaliteten i våra 
verksamheter, säger Alessandra Wallman, förvaltningschef på barn- och utbildnings- 
förvaltningen, Solna stad. 

Därutöver fortsätter det arbete som påbörjades under 2021 med att förbättra utom-
huspedagogiken i stadens förskolor. Detta utvecklingsarbete kommer att ske i nära 
samarbete med Solna naturskola på Överjärva gård. 

Staden kommer också att arbeta med att förbättra informationen till vårdnadshavare. 
Med hjälp av ökad användning av lärportalen Infomentor ska vårdnadshavare lättare få 
fortlöpande information om sitt barns vardag och kunna ta del av pedagogisk dokumen-
tation från förskolan. 

Kompetensutveckling  
på Solna naturskola
Solna naturskola på Överjärva gård erbjuder verksamhet om natur- 
vetenskap, miljö och hållbar utveckling och vänder sig till barn och 
ungdomar, men även till stadens medarbetare som arbetar inom 
förskola och grundskola. Genom en satsning utökas nu verksamheten 
på naturskolan så att fler barn får tillgång till den inspirerande lärmiljön 
på Överjärva gård. Satsningen medför också kompetensutveckling av 
pedagoger i både förskolan och grundskolan, i syfte att öka kvaliteten  
i förskolan och förbättra kunskapsresultaten i grundskolan. 

Läs gärna mer om utvecklingen av Solna naturskola genom att  
vända på denna tidning och läsa skoldelen.

Bara fem minuter till  
av Marta Altés för barn 4-6 år

Vad gör alla djur på kvällen?  
av Ester Roxberg och  
Hanna Alberktson för barn 4-6 år

Använd din fantasi  
av Nicola O’Byrne för barn 3-6 år

Enhörningar älskar inte regnbågar  
av Emma Adams och Mike Byrne  
för barn 3-6 år

Klä på Herr H  
av Emma Virke för barn 3-6 år

Den sitter fast  
av Oliver Jeffers för barn 3-6 år

Arnes stora, läskiga tänder  
av Jarvis för barn 3-6 år

Rulla rulla Lilla Nystan  
av Åsa Nordström och Jesús Verona 
för barn 2-3 år

Kom nu Sickan  
av Sofia Rådström för barn 1,5-2 år

Tittin! Tittut!  
av Sanna Töringe och  
Sara Gimbergsson för barn 1,5-2 år

En bokvagn i glada färger utformad för att vara tillgänglig även för de minsta bokslukarna.

Informationstidning från Solna stad januari 2022
Ansvarig utgivare Alessandra Wallman, chef för barn- och utbildningsförvaltningen
Redaktör Lisen Ydring • Grafisk formgivare Veronica Malmkvist • Omslagsbild Madeleine Wejlerud
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Bibliotekets tips  
på bilderböcker
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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 

Öppen förskola är en kostnadsfri pedagogisk 
verksamhet för barn i åldrarna 0 – 5 år, där 
barnen kan leka, sjunga och dansa samtidigt 
som de lär sig nya saker och utvecklar sitt 
språk. Samtidigt kan barnens vårdnadshavare 
knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter 
med varandra. 

Öppen förskola riktar sig till barn som 
inte är inskrivna på vanlig förskola samt till 
förälder eller annan vuxen som har ansvar för 
medföljande barn. Som vårdnadshavare kan 
du få stöd i föräldraskapet av personalen som 
arbetar i de öppna förskolorna. 

solna.se/oppenforskola
facebook.com/oppnaforskolanSolna

Hållbarhet i  
tre dimensioner
Hållbar utveckling har varit det pedagogiska temat för en grupp 
förskolor i norra Solna under höstterminen. Hållbarhet har behand-
lats utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter i en 
lekfull blandning av teori och praktik.   

Hållbarhetsprojektet som har genomsyrat vardagen under hösten utgick från 
barnens frågor och tankar. Med teater, sagor och utflykter har såväl sociala 
situationer och ekonomiska kretslopp som naturliga processer hos djur- och 
växtliv blivit en del av ett lustfyllt lärande.  

Var växer popcorn? 
– Barn är små forskare som har hypoteser om allt möjligt, och vi hjälper dem att 
pröva sina tankar, säger Karolina Berglund, förskollärare på Lottagatans förskola. 
Där gror en majsplanta som snart lär barnen att popcorn inte plockas som bomull, 
och där finns maskar i en glasbehållare som producerar jord inför de nyfikna 
barnögonen. Och ”tänket” kring hållbarhet och kretslopp har verkligen fastnat. 

– Så fort någon ser att ett äpple har börjat mögla, ska de genast titta i mikro-
skopet och gissa vad som kommer hända härnäst, säger Karolina Berglund.

Komet – en föräldrautbildning
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 som förälder får lära dig nya sätt att hantera situationer 
med ditt barn och minska konflikterna. Fokus ligger på att förbättra relationen 
mellan dig och ditt barn och att öka de positiva stunder ni har tillsammans. 

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 stad med barn i åldrarna 3–11 år.  

Läs mer på solna.se/komet

Öppen förskola

Nominera till årets 
pedagogiska priser
Snart är det dags att nominera till Solna stads 
pris till årets pedagog och årets skolledare för 
läsåret 2021/22. Du som är barn, elev eller 
kollega i någon av stadens förskolor, ta chansen 
att uppmärksamma goda pedagogiska före- 
bilder för deras insatser. Både personer, 
grupper och avdelningar kan nomineras. 
Håll utkik på stadens webbplats under april, 
och läs mer på solna.se/nominera

Dags att söka  
förskoleplats  
till ditt barn?
Information om hur du ansöker, 
turordningen i kösystemet och 
avgifter för förskola och annan 
pedagogisk verksamhet hittar 
du på solna.se/forskola

Inspirerande lärmiljöer i förskolan

Kreativitet, 
sång och  
dans på  
kulturskolan
Tycker ditt barn om att dansa, 
sjunga eller spela teater?  
Eller att skapa med olika 
material och tekniker?  
Då kan utbudet på Solna 
kulturskola vara något för er.

Kurserna för yngre barn på kulturskolan är 
en första kontakt med det breda utbud som 
erbjuds barn och unga inom bland annat musik,  
dans, bild & form, teater och skrivande.

Barndans 4–5 år
Genom sång, rörelse och danslekar utvecklas 
barnets motorik, rumsuppfattning, musikalitet  
och kreativitet. Lektionen leds av en danslärare 
och en musiker som ackompanjerar.

Teaterlek 4–6 år
Vi hittar på egna rollfigurer och utformar 
tillsammans en liten pjäs som spelas upp 
direkt vid varje tillfälle. Genom dramalekar 
stimuleras barnens fantasi och de blir 
medvetna om sig själva och andra.

Musikpatrull 5–6 år
Du som är nyfiken och gillar att ha roligt 
– kom till oss så sjunger, leker och spelar vi. 
Vi utgår från olika sånger och rörelser och 
provar att spela några enkla instrument 
tillsammans.

Bildmix 5–7 år
Här får eleverna prova på olika material och 
tekniker på ett lekfullt och undersökande 
sätt. De får bekanta sig med grunderna i färg 
och form. Vi tittar på många olika sorters 
bilder och konstverk och pratar om vad vi ser 
och vad vi upplever. Vi låter fantasin flöda  
i roliga bild- och formlekar tillsammans!

Läs mer på solna.se/kulturskolan

Helen Malmberg, barnskötare på förskolan Pumpan.
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Hur skapar man inspirerande lärmiljöer för barnen på förskolan?  
På bland annat Pumpans och Ängkärrs förskolor pågår ett  
arbete för att entusiasmera och utmana barnen i sitt lärande.

Med kartor delas gården på Pumpans förskola in i olika lärozoner, både 
inomhus och utomhus. Utifrån zonkartorna arbetas det sedan med hur 
man får till en lärande undervisningsmiljö beroende på var barnen  
befinner sig. Det kan till exempel handla om hur man får en lärande 
undervisningsmiljö i sandlådan eller vid gungorna.

– Det är inte bara inspirerande och roligt för barnen utan även för  
oss pedagoger. Arbetet utmanar oss att ständig utveckla och förbättra 
läromiljön utifrån barnens intressen, säger Helen Malmberg, barn- 
skötare på förskolan Pumpan.

Ett annat exempel är instagramkontot ”Gröna rum” som har skapats  
av Jonas Wallenman, barnskötare på Ängkärrs förskola. Kontot är  
tänkt som ett gemensamt forum för inspiration och idéutbyte. Fokus  
i gruppen ligger på hållbar utveckling, odling, återvinning, skapande  
med naturmaterial samt utepedagogik. Instagramkontot ger pedagogerna 
möjlighet att få inblick i varandras verksamheter och bidrar till ökad 
samverkan mellan förskolorna. Är du nyfiken kan du gå in och kika på 
instagram.com/gronaru
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