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Enhetens adress: Brändövägen 4-8, 00570 Helsingfors 

Föreståndaren: Dan Engström  Viceföreståndare: Nina Airio 

Personalstyrka: 9   Barnmängd: 37 

 
Datum då verksamhetsplanen är behandlad på personalens möte: 
 

Sektorn för fostran och utbildning 

Helsingfors stads strategiutkast för 2017-2021 

1. Hela staden som lärmiljö 

2. Helsingfors – jämlikt för alla lärande 

3. En välmående, lärande och bildad helsingforsare 

 

Värdegrund för den svenska småbarnspedagogiken och utbildningen i 

Helsingfors 

Inom den svenska småbarnspedagogiken och utbildningen erbjuder vi en enhetlig svensk lärstig 

från småbarnspedagogiken till den fria bildningen i Helsingfors. Kontinuiteten syns i vår 

gemensamma syn på vård, fostran, tillväxt och lärande i alla åldrar. Vi utvecklas, lär, och växer 

tillsammans i en uppmuntrade och respektfull interaktion. Våra lärmiljöer är pedagogiska och 

kvalitativa och vi står för en hållbar utveckling. Allas välmående, mångfald och glädje utgör grunden 

för vår verksamhet. 

Språkstrategi för den svenska småbarnspedagogiken i Helsingfors 
Svenska servicehelheten erbjuder verksamhet och undervisning på svenska. Språkstrategin har 

utarbetats för att stärka det svenska språket och ingår i enheternas verksamhetsplaner. 

För att utveckla barns och ungas svenska skapar vi lärmiljöer som är språkstödjande i fråga om 

arbetsmetoder och material. Vi strävar efter en positiv atmosfär där barn och unga utvecklar sina 

sociala och kommunikativa färdigheter. Den pedagogiska verksamheten stöder språket 

kontinuerligt, bl.a. genom berättande, läsande och skrivande. Vi utnyttjar det svenska kulturutbud 

som erbjuds och bekantar oss med staden som svenskspråkig miljö och vi samarbetar med de finska 

daghemmen och skolorna i staden i syfte att främja en levande tvåspråkighet i Helsingfors. Vi ser 

det som viktigt att stärka barns och ungas svenska så att de i alla sammanhang kan använda språket 

på modersmålsnivå. Barn och unga med annan en språkbakgrund än en enspråkigt svensk ges 

möjlighet att utveckla skolspråket och samtliga barn och unga uppmuntras att utveckla alla sina 

språk. Pedagogerna och personalen fungerar tillsammans med vårdnadshavarna som språkliga 

förebilder och stöder utvecklingen. 

Enheternas arbete 

Enheterna arbetar utgående ifrån Helsingfors plan för småbarnspedagogik 2017. Verksamheten ska 

byggas upp enligt svenska småbarnspedagogikens värderingar; med barnaögon, kvalitativa 
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lärmiljöer och mångfald samt ur kompetenserna och lärområden.  Barnens behov och intressen ska 

ligga som grund då verksamheten planeras och förverkligas.  

Den enhetsvisa verksamhetsplanen, kompletterar planen för småbarnspedagogik i Helsingfors som 

baserar sig på de nationella grunderna som utbildningsstyrelsen utfärdat. De nationella grunderna 

för planen för småbarnspedagogik är normgivande. I verksamhetsplanen beskrivs hur planens 

innehåll, metoder och målsättningar förverkligas i småbarnspedagogiken. Daghemmen, 

gruppfamiljedaghemmen och familjedagvårdarna planerar årligen sin verksamhet och skriver in 

målsättningarna och metoderna i verksamhetsplanen. Det är föreståndaren som bär ansvaret över 

verksamhetsplanen tillsammans med barnträdgårdslärarna som bär ansvaret över att de gruppvisa 

målen ställs, skrivs ner, genomförs och följs upp. 

Barnets start i småbarnspedagogiken  

Med Barnaögon (MB) är ett pedagogiskt synsätt med fördjupad förståelse för det enskilda barnet 

och dess behov. Synsättet präglar vårt förhållningssätt till barnen och föräldrar på ett övergripande 

sätt och baserar sig på tvärvetenskaplig forskning om anknytning (trygghet) och temperament (unik 

het). För att barnens dag skall bli kvalitetsfylld, kräver det en trygg relation till en vuxen. Med hjälp 

av en trygg relation kan barnet utforska och undersöka sin omvärld (utveckla och lära sig) samt 

forma en bild av sig själv som en handlingsbar och duktig individ. Idag arbetar alla svenskspråkiga 

daghem inom Helsingfors stad enligt arbetsmodellen 

Egenvårdarsystem - Individuellt bemötande av barnet och dess behov 
Att erbjuda trygghet och förtjäna tillit, att engagera sig i relationen till barnet 

 Att visa intresse för barnet och dess framsteg, att se barnet via dess styrkor 

 Att följa med barnets utveckling och stöda var det behövs 

 Att fungera som den primära kontakten till föräldrarna 

Hembesök - En unik möjlighet för föräldrar att få berätta om sitt barn i det egna hemmet 
Att bygga upp en tillitsfull relation till såväl föräldrar som barn 

 Att få information om barnet och hemmet samt rådande kultur 

Mjuklandning - Är en period som övar separation och återförenande 
Är en period i början som och ger barnet tid att bekanta sig med den nya miljön 

 Idén är att bygga upp en relation mellan egenvårdaren och barnet 

 Förälderns roll är till en början aktiv för att sedan ge rum för egenvårdaren 

 Föräldern får erfarenhet om barnets dag 

Samarbete med vårdnadshavarna - En nära samarbetsrelation till föräldrarna 

 Ett samspel som informerar, diskuterar, reflekterar, frågar, lyssnar,  

förstår föräldrarnas tankar och känslor, med barnet i fokus.  

En trygg och trivsam grupp - Innefattar evidensbaserade metoder som stöder  
pedagogens arbete på gruppnivå  

 En positiv växelverkan mellan vuxen och barn utgör grunden för att  

gruppen ska fungera 

 En planering och utvärdering av barnet som gruppmedlem och av hela 

barngruppen 

Med samarbetet inom småbarnspedagogik avses att föräldrar och personal går in för att gemensamt 

engagera sig i och stödja barnens fostran, utveckling och lärande. Ett gott samarbete kännetecknas 

av respektfullt lyssnande, öppenhet och intresse, gemensamma mål samt samförstånd om de 

metoder som skall användas. Personalen arbetar med arbetssättet Med Barnaögon och inom ramen 

för det gör de/egenvårdaren tillsammans med föreståndaren ett hembesök till familjen för att lära 
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känna barnet i dess egen miljö. Samarbetet med vårdnadshavarna inleds redan innan barnet har 

börjat i småbarnspedagogiken  

Barnets plan för småbarnspedagogik 

För varje barn inom småbarnspedagogiken ska en individuell plan för småbarnspedagogik göras 

upp. Barnets plan ska ange målen för småbarnspedagogiken på ett sätt som stöder barnets 

utveckling, lärande och välbefinnande samt åtgärderna för att uppnå målen. Dessutom skrivs 

barnets behov av stöd, stödåtgärder och hur de ska genomföras in i planen. 

Barnets plan för småbarnspedagogik görs upp i samarbete med barnets vårdnadshavare. Vid 

daghemmen ansvarar en person med behörighet som barnträdgårdslärare för att planen görs. 

Barnets åsikt ska utredas och beaktas när planen görs upp. Övriga myndigheter, sakkunniga och 

andra behövliga parter som stöder barnets utveckling och lärande kan delta i uppgörandet av den 

individuella planen för småbarnspedagogik. 

Genomförandet av barnets plan för småbarnspedagogik för varje barn ska utvärderas och ses över 

minst en gång om året. Om barnets behov så kräver eller vårdnadshavarna så önskar görs det 

oftare. Alla överenskomna ärenden skrivs ner i barnets plan för småbarnspedagogik. Dokumentation 

är ytterst viktigt i olika utvecklings- och säkerhetsfrågor. I barnets plan antecknas också 

reservpersoner för vårdnadshavarna, barnets eventuella allergier/medicinering och stödformer etc. 
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Gemensamt mål för småbarnspedagogiken 

 

Taget ur kundtillfredsställelse förfrågan 2014, utvärderas med resultaten från 2017.  
Nästa mål kommer från kundtillfredsställelseförfrågan 2017 och gäller för 3 år framåt, målet ökar 
gradvis under åren. 
  

Mål och motivering: 

Utveckla familjernas delaktighet och genom det skapa en fungerande vardag för barnet 

och familjen 

Motivering resultaten från kundenkäten 2014 påvisade att vi ska utveckla denna bit. 

Arbetssätt: 

Föräldrarna har i augusti 2017 fått digital enkät där de får anonymt svara på följande 

frågor: 

1) För daghemmet är det viktigt att ni föräldrar kan och får vara delaktiga i vardagen 
på daghemmet. På vilket sätt vill ni vara delaktig? 

2) Vad vill ni att vi skall diskutera med er under föräldramötet? 
 

Delaktighet:  

Föräldrarna önskar god växelverkan mellan föräldrarna och personalen.  

I år har vi på Domus valt att ha oktober som temamånad i båda barngrupperna. Temat 

väljs ut utifrån barnens intresse. Personalen i förskolan och i 3-5års gruppen tar reda på 

barnens förhandskunskap om det tema som gruppen arbetar med. Detta för att kunna 

planera temat bättre utifrån barnens intresse och nivå. Efter temat utvärderas processen 

hur barnen har lärt sig de inlärningsmålsättningar som har gjorts för barngruppen.  

Förväntat resultat: 

Aktiva barn som är delaktiga barngruppen där de gemensamt utforskar utifrån deras egen 

nivå och nyfikenhet. 

Tidsplan:  

Tidsplanen för temat är oktobermånad men längden på tema beror på barngruppens 

intresse. 

Uppföljning: 

Tema arbetet i barngrupperna utvärderas och delges till föräldrarna. Barnens 

inlärningsprocess synliggörs genom utställningar i barngrupperna.  

Utvärdering och utveckling: 

Kundtillfredsställelseförfrågan 2017 
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Barnens och familjernas delaktighet i uppgörandet av 

verksamhetsplanen  

 

Barnens delaktighet syns genom att: Samtal och intervjuer t.ex. inför tema arbete i 

barngruppen. 

Familjens delaktighet syns genom att: Digital enkät angående delaktighet och 

förväntningar som skickats till föräldrarna innan föräldramöte. 

 

Föreståndarens pedagogiska ledarskapsmål för enheten  

 

Mål och motivering av målet: 

1) Pedagogiska möten varje vecka tillsammans med barnträdgårdslärarna. 
2) Synliggöra multilitteracitet genom: 

a. Barnen får berätta hur det känns just nu när de är i samling. Barnens väljer 
den emoijn som beskriver deras känsla.  

b. Stöda barns socialautveckling genom arbetsmetoderna Stegen eller Start. 
c. Bildstöd, veckoschema och dagsschema används i grupperna för att 

synliggöra vardagen för barnen. 
3) Barnens lek på Domus: 

a. Vuxna leder regellekar på gården under eftermiddagar minst 2ggr/vecka.  
b. Barnen får vara delaktiga i att utveckla lekstationerna.  
c. Personalen väljer lekstationernas innehåll utifrån vilken inlärning 

barngruppen har som målsättning att lära sig i lekstationen.  
 

Arbetssätt: 

1) Vi går tillsammans igenom vårt styrdokument inom småbarnspedagogiken. 
2) Diskussioner och reflektioner i grupp samt enskilt. 
3) Pedagogisk dokumentation som personalen uttnyttjar för att dokumentera barnens 

vardag och inlärning i lekstationerna.  
 

Lärmiljö: 

1) Psykisk och social lärmiljö där pedagogerna stöder varnadra. 
2) Positiv, respektfull och uppmuntrande miljö där barnen känner sig delaktig i 

gemenskapen. 
3) Genom aktivt deltagande i barnens lek och genom pedagogisk dokumentation 

utvecklas lärmijön uitfrån barnens intresse i leken.  
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Delaktighet/samarbete: 

1) Barnträdgårdslärarna på Domus blir säkrare på vad styrdokumentet ställer för krav 
och hur vi skall arbeta för att uppnå dem. Barnträdgårdslärarna synliggör och 
arbetar tillsammans med barnskötarna i barngrupperna för att gemensamt arbeta 
enligt styrdokumentet. 

2) Barnen beskriver sina känslor och genom arbetsmetoden Stegen blir de bättre på 
att beakta andras känslor. 

3) Barnen och personalen i barngrupperna är tillsammans delaktiga för att utveckla 
lärmiljön. 

 

Förväntat resultat: 

1) De gemensamma träffarna med barnträdgårdslärarna har som syfte att utveckla de 
pedagogiska metoderna på Domus för att uppnå kraven enligt styrdokumentet för 
småbarnspedagogiken.  

2) Vi vill synliggöra samt utveckla barnens förmåga till socialinteraktion utifrån deras 
åldersnivå där de kan vara hänsynsfulla, aktiva, sociala och empatiska i 
gemenskapen i barngruppen. 

3) Utveckla lärmijön tillsammans med barnen utifrån deras intresse. Pedagogiska 
dokumentationen har som målsättning att synliggöra barnens inlärning där de själva 
blir mer medvetna om deras egen inlärningsprocess. 

 

Tidsplan: 

Tidsplanen för alla tre målsättningar är hösten 2017 till våren 2018. 

 

Uppföljning: 

1) De gemensamma träffarna med barnträdgårdslärarna dokumenteras och 
reflektionen kring styrdokumentet innebär medvetenhet kring hur vi skall arbeta för 
att uppnå kraven. Hur styrdokumentets krav uppnås följs upp genom utvärdering 
under de gemensamma träffarna. 

2) Barnens utvärdering följs upp tillsammans med personalen i barngrupperna. 
3) Utvärdering i barngrupperna hur den pedagogiska dokumentationen ser ut och hur 

den uttnyttjas för att uppnå målsättning gällande barnens medvetenhet.  
 

 

Utvärdering och utveckling: 

1) Har träffarna tillsammans med barnträdgårdslärarna lett till att styrdokumentet är ett 
verktyg som känns bekant och används av alla i personalen. Utvecklingen sker 
genom att daghemmet blir bättre på att förverkliga styrdokumentets krav inför 
hösten 2018. 

2) Barnens samspel med andra barn och vuxna blir bättre och antalet konflikter 
minskar. 
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3) Vuxnas deltagande i leken utvärderas genom att följa upp lärmiljöns förändring i 
barngrupperna. Pedagogiska dokumentationen utvärderas tillsammans bland 
personalen utifrån hur personalen har kunnat bättre synliggöra barnens egen 
inlärning.  
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Domus förskolas övergripande mål 
 
Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 
verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen 
och 
behov. 
Personal: Barnträdgårdslärare Angelica Pulkkinen, barnträdgårdslärare Cecilia Sahlberg, 
barnskötare Bettina Lindfors, assistent Kerstin Ahl och språkstöd Kristina Liesaho. 
 
Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: 
Utgående från barngruppens behov har vi valt att stöda barnens sociala färdigheter. Vi 
stärker barnens förståelse angående egna och andras sinnesstämningar. 
Barnen lär sig rim. Vi stöder barnens språkliga färdigheter och intresset för tidig 
läsinlärning. 
 
Barnens delaktighet: 
Barnen har visat intresse för emoijer i olika sammanhang, såsom emoijer på olika 
leksaker. 
Barnen har också visat intresse för rim, med att rimma i olika situationer. 
 
 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

För - 
efterförståelse 
Språklust 
Språklekar med 
rim 

Barnen lär sig att 
lyssna och förstå 
andras känslor 

Barnen lär sig att 
beakta och förstå 
andras känslor i 
vardagen 

Barnen lär sig 
använda de fyra 
emoijerna på rätt 
sätt i digital 
kommunication. 
Med hjälp av rim 
får barnen intresse 
för läskunnighet 

 Barnen lär sig 
stöda varandras 
sinnesstämningar. 

 
Arbetssätt: 
Vi använder oss av fyra känsloemoijer, glad, ledsen, arg och nöjd. Under 
morgonsamlingen får barnen berätta hur de känner sig och lära sig lyssna på andra. 
Samtidigt funderar vi på 
hur man får uttrycka sina känslor och hur man kan stöda andra med de olika 
sinnesstämningarna. 
Vi arbetar med Språklust och andra språklekar med rim för att stärka barnens 
språkfärdigheter. 
 
Pedagogisk dokumentation: 
Vi tar reda på barnens för- och efterförståelse, så att barnen blir medvetna om sitt eget 
lärande. 
Vi intervjuar barnen om de fyra emoijerna och hur de förstår rim. 
Vi använder också den pedagogiska dokumentation för att kunna utvärdera verksamheten. 
 
Lärmiljö: 
Vi använder oss av de fyra emoijerna under morgonsamlingarna. Barnen får sätta sin 
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bykknipa på den emoijen som beskriver hur de känner sig. Vi använder oss av olika 
bildstöd till rim. 
 
Familjernas delaktighet: 
Föräldrarna får olika tips i månadsbreven på hur de kan arbeta där hemma med de olika 
emoijerna och med rim. 
 
Samarbete: 
Våra verksamhetsmål och metoder delges åt föräldrarna gällande hur de kan jobba där 
hemma. Dessa skrivs i månadsbrevet. 
 
Förväntat resultat: 
Barnen lär sig förstå egna och andras sinnesstämningar. Barnen lär sig rim. 
 
Tidsplan: 
Hösten 2017 till våren 2018 
 
Plan för uppföljning: 
Hela verksamhetsåret 
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Russinens(3-5års gruppen) övergripande mål  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Barnträdgårdslärare Nina Airio, barnträdgårdslärare Tina Hassel och 

barnskötare Julia Randell. 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: 

Utgående från barngruppens behov så har vi valt att stärka det svenska språket eftersom 

flera av barnen spontant leker på finska och därför vill vi väcka intresse för det svenska 

språket.  

Vi har också valt att utveckla den sociala kompetensen. Vi vill öka barnens självförtroende 

samt lära dem hur bilda kompisrelationer. 

Barnens delaktighet: 

Barnen har varit med och valt sagor kring vilka vi gör sagolådor. Kring sagorna gör vi 

dramaövningar, teaterföreställningar, levande sagostunder, allt enligt barnens initiativ och 

intresse. I temat ”Finland 100 år” får barnen vara delaktiga med att hämta olika saker som 

de får presentera samt intervjua sin familj och släkt hur det var förr i tiden.  

Genom de valda sagorna och dramaövningarna främjar vi den sociala kompetensen. Alla 

barn får möjlighet att delta i den mån de kan och vill, samtidigt som de uppmuntras att 

utmana sig själva att våga lite mera. Vi har tamburspar där paret (yngre + äldre) får hjälpa 

varandra att klä på/av sig, hänga upp sina kläder osv. 

 

Förmåga att 

tänka och lära 

sig 

Kulturell och 

kommunikativ 

kompetens 

Vardagskomp

etens 

 

Multilitteracite

t och digital 

kompetens 

Förmåga att 

delta och 

påverka 

Stöda och 

utveckla intresset 

för det svenska 

språket. 

 

Kunna fatta egna 

beslut enligt eget 

intresse. 

 

Utveckla 

språkliga 

kunskaper och 

färdigheter i det 

svenska språket. 

 

Känna respekt 

för varandra. 

Använda det 

svenska språket 

i alla 

sammanhang på 

dagis. 

 

Ta hand om sina 

egna saker, 

hjälpa varandra.  

Uppmuntra 
barnen att 
upptäcka sina 
egna känslor 
genom min- och 
rollspel. 
Fotografera och 
filma och genast 
titta på det. 

Utveckla 

förmågan och 

viljan att delta i 

den 

gemensamma 

verksamheten. 

 

 

Arbetssätt:  

Smågruppsverksamhet, sagolådor, vi använder rim och ramsor, läser olika slags böcker, 

barnen får låna hem dagisböcker, sjunger och leker gamla svenska sånger, lekstationer, 

tamburspar, Stegen/Start. 
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Vi ser till att alla barn är delaktiga, att de har tid och rum att uttrycka sig. Dramaövningar. 

 

Pedagogisk dokumentation: 

Dokumentering genom fotografier och filmer som barnen själva tagit, och diskussion kring 

dem på samlingarna. Vi dokumenterar förförståelsen i form av intervjuer och teckningar 

inför våra teman. Under temats gång tar vi bilder, observerar och lyssnar på barngruppen. 

Efter temat ställer vi frågor för att kunna visa åt barnen deras lärande process.  

Lärmiljö:  

Skapar en inspirerande lärmiljö: verksamheten sker i närmiljön och bildstöd stöder temat 

inomhus.  

Familjernas delaktighet: 

Föräldrarna får vara aktiva i våra teman genom att vi ger dem vissa uppgifter, t.ex. att fylla 

i ett släktträd som sträcker sig 100 år bakåt i tiden. Därutöver får familjerna bl.a. delta i 

veckans rörelse och läsa ”En kvart om dagen” med sina barn i 5 veckors tid. 

Samarbete (t.ex. bibliotek, museer, teater, mm):  

Besöker biblioteket för att låna böcker, teater- och museibesök. Får besök av en 

konstlärare till vårt tema, samt äldre personer som berättar hur det var att leva förr. 

Förväntat resultat: 

Ett intresse för det svenska språket väcks. Språket utvecklas och berikas av de ord som vi 

kommer att bemöta. Barnen kan uttrycka sig på ett mångsidigare sätt än tidigare. 

Barnen får en gruppkänsla samt medvetenhet att kunna/få påverka sin vardag. Respekten 

för andra växer och de vill hjälpa varandra. Femåringarna ska klara av att ta hand om sina 

egna saker samt att fungera i en grupp.  

Tidsplan: 

Hösten 2017, våren 2018 

Plan för uppföljning: 2017-2018 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: 

Utvärderingen sker genom pedagogisk dokumentation kontinuerligt under 

verksamhetsåret.  

 


