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Enhetens adress: Brändövägen 4-8 

Föreståndaren: Dan Engström  Viceföreståndare: Nina Airio 

Personalstyrka: 10   Barnmängd: 47 

 
Datum då verksamhetsplanen är behandlad på personalens möte: 25.10 2018 
 

Sektorn för fostran och utbildning 

Helsingfors stads strategi 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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Gemensamma mål för småbarnspedagogiken 

Sektorn för fostran och utbildning, digitalisering  

Mål 1 Förmannen gör tillsammans med sin personal en självutvärdering, utifrån 
självutvärderingen väljs ett utvecklingsområden och en åtgärdsplan skrivs ner här: 
 

Arbetssätt: Filma vardagen och ge barnen och personalen möjlighet att utvärdera sig 

själva och verksamheten. 

Lärmiljö: Vardagen på Domus. Filma lärmiljön inne och ute. 

Delaktighet: Barnen får filma sin egen vardag och utvärdera den tillsammans med 

personalen. 

Förväntat resultat: Barnen får vara delaktiga för att utveckla lärmiljön.  

Tidsplan: Hösten 2018 – våren 2019. 

Uppföljning: Gemensamma reflektionsstunder veckovis mellan barn och personal. 

Utvärdering och utveckling: Hur har lärmiljön utvecklats och hur barnen kan reflektera 
över verksamheten. 
 
Mål 2 

A) Benchmarking: Pedagogiska möten varje vecka tillsammans med 
barnträdgårdslärarna. 

Arbetssätt: Vi går tillsammans igenom vårt styrdokument inom småbarnspedagogiken. 

Lärmiljö: Psykisk och social lärmiljö där pedagogerna stöder varandra. 

Delaktighet: 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. 

Förväntat resultat: De gemensamma träffarna med barnträdgårdslärarna har som syfte 

att utveckla de pedagogiska metoderna på Domus för att uppnå kraven enligt 

styrdokumentet för småbarnspedagogiken.  

Tidsplan: Hösten 2018 – våren 2019 

Uppföljning: 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. 

Utvärdering och utveckling: 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 2019. 
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B) Alla gör en digital bok/presentation som uppkommer från barnens intressen.  
 
Arbetssätt: ex. PowerPoint, Storyline, BookCreator 

Lärmiljö: Barnens bok synliggör lärmiljön och hjälper oss att tillsammans utveckla den. 

Delaktighet: Barnen gör sin bok utifrån deras intresse tillsammans med personalen. 

Förväntat resultat: Att synliggöra barnens delaktighet i vardagen. 

Tidsplan: Hösten 2018 – våren 2019. 

Uppföljning: Barnen får presentera sin bok åt föräldrarna under våren 2019. 

Utvärdering och utveckling: Vi utvecklar lärmiljön tillsammans med barnen.  

 

 

Pedagogiska ledarskapsmål för enheten  

Taget ur kundförfrågan 2017, utvärderas med resultaten från 2021. Men också årligen med de 
uppställda specifika målen för verksmaheten. Målet är också starkt förknippat med stadens straegi 
om välmående och rörelse, 2017-2021.  
  

Mål öka rörelse: 

Utveckla lärmiljöerna så att de inspirerar till mera rörelse. En plan på hur rörelse i 

enheterna ökas görs under verksamhetsåret 2018-2019. Motivering av val av mål, 

resultaten från kundenkätens öppna svar 2017 påvisade att vi ska utveckla denna bit, 

speciellt våra utemiljöer ska uppmuntra till mera aktivitet.  

Att få en förståelse för den egna kroppen, hur den fungerar och hur den rör sig, utvecklar 

en grund för ett hälsosamt liv men också en förståelse för andra människor och deras 

sinnesstämningar.   

Arbetssätt: 

Utomhuspedagogik: 

Vår målsättning är att integrera utomhuspedagogiken i alla lärområden (t.ex. matematik, 

rörelse, naturvetenskap och språk). 

Vi använder dagligen närmiljön i vår verksamhet. Vi ser hela Brändö som vårt 

användningsområde. Vi besöker Juliusparken, skolans gård, Blåbärslandet och 

Högholmen. Vi åker också till lekparker utanför Brändö. 

På vintern åker vi till Ishallen för att skrinna. Då det finns snö får barnen skida och åka 

pulka i närmiljön.  

 Lärmiljö: 

Vi vill att barnen skall få ta del av olika lärmiljöer utanför daghemmet för att stöda ett 

mångsidigt och varierande sätt att lära sig. Barnen är motiverade att få ta del av olika 
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lärmiljöer vilket stöder deras rörelse i vardagen. Samtidigt är flera lärområden integrerade i 

lärandet. 

 

Delaktighet:  

Inspirera barnen och familjerna till att bekanta sig och använda hela Helsingfors som 

inlärningsmiljö. Barnen får nya upplevelser samtidigt som de får röra på sig i olika miljöer.  

Förväntat resultat: 

Barnets dag ses som en helhet och rörelsen blir en naturlig del av det.  

Tidsplan: Hösten 2018 – våren 2019. 

Uppföljning: Vi dokumenterar vilka lärområden integreras i utomhuspedagogiken för att 

stöda barnens livslånga lärande.  

Utvärdering och utveckling: Vi vill att barnen skall få vara aktiva och röra på sig i olika 

lärmiljöer i Helsingfors samtidigt som lärmiljöerna integrerar olika lärområden för en 

mångsidigare inlärning. Utvärderingens målsättning är möjliggöra mer varierande 

lärmiljöer som komplement till daghemmet inlärningsmiljö inomhus. Utvärderingen sker 

genom dokumentation av lärmiljöer och lärområden under hela verksamhetsåret.    
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Barnens och familjernas delaktighet i uppgörandet av 

verksamhetsplanen  

 

Barnens delaktighet syns genom att: Barngruppernas målsättning beaktar barnens 

intressen i val av lärområden. Barnens delaktighet synliggörs i gruppernas enskilda 

målsättningar.  

Familjernas delaktighet syns genom att: Föräldrarna har i augusti 2018 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? 
 

Föräldrarna gör upp barnets plan tillsammans med personalen senast inom oktober 2018.  
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Domus förskola övergripande mål 

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Btl. Cecilia Sahlberg, btl. Angelica Pulkkinen, bsk. Bettina Lindfors, bsk. Jerry 

Höglund, assistent Kerstin Ahl och språkstöd Kristina Liesaho 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: Arbeta med 

helhetsskapande temaarbete via ”storyline” metoden, minst 2 gånger under läsåret. Temat 

bestäms utgående från barnens intresse. Ett annat mål för året är att stärka barnens 

språkliga medvetenhet för rim. 

Barnens delaktighet: Vi utgår från barnens intressen då vi bestämmer vårt temaarbete. 

Barnen får samtidigt vara med och planera genomförandet, genom att komma med idéer 

hur vi kan ta reda på information och synliggöra lärandet. 

 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

 
Barnen lär sig 
kreativt och 
kritiskt tänkande 
(när man söker 
bl.a. information). 
Barnen får visa 
sin nyfikenhet 
samt glädje i att 
lära sig. Barnen 
får visa aktivt 
kreativitet och 
fantasifullhet. 
Samtidigt får de 
aktivt prova sina 
egna idéer. 
Barnen får  
uppmuntra 
varandra och hitta 
lösningar när man 
arbetar i 
smågrupper. Med 
hjälp av för- och 
efterförståelse har 
barnen möjlighet 
att se sitt eget 
lärande. 
 

 
Barnen lär sig att 
lyssna och förstå 
olika synsätt. 
Barnen lär sig att 
reflektera och 
berätta sina egna 
åsikter samt 
uttrycka sig till 
varandra. Lösa 
problem 
tillsammans 
(konfliktlösning). 

 
Barnen lär sig att 
beakta och förstå 
andras åsikter och 
samtidigt reglera sina 
egna känslor. Barnen 
lär sig att röra sig 
tryggt i sin närmiljö 
(utflykter). 

 
Barnen lär sig att 
ta del av olika 
informationsutbud 
(såsom böcker, 
internet o.s.v.). 
Barnen får uttrycka 
sig skriftligt, verbalt 
och digitalt. 
Barnen får tolka 
och producera 
olika 
meddelanden. 
Med hjälp av rim 
får barnen intresse 
för läskunnighet. 

 
Barnen får känna 
att de kan och har 
möjlighet, att delta 
i att påverka 
verksamheten. 
Barnen får bli 
hörda och sedda. 
Barnen får aktivt 
vara med och 
påverka, 
genomföra och 
utvärdera 
verksamheten 
tillsammans med 
pedagogerna.  

 

Arbetssätt: Målmedveten verksamhet som utgår av barnens intressen/idéer. 
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Pedagogisk dokumentation: Vi tar barnens för-och efterförståelse över det temaarbete vi 

kommer att arbeta med, samt av barnens språkliga medvetenhet om rim. Via detta har 

barnen själva möjlighet att se sitt eget lärande och utvärdera verksamheten. Dessutom 

stöder för- och efterförståelsen pedagogernas planering, genomförande och utvärdering. 

Lärmiljö: Via temaarbete (storyline) har barnen möjlighet att påverka sin lärmiljö med att 

ge sina egna idéer om hur vi kan lära oss om det tema vi arbetar med. D.v.s. vi skapar en 

lärmiljö med hjälp av barnens idéer och behov. 

Familjernas delaktighet: Familjen får vara delaktig och föra intressanta diskussioner med 

sina barn där hemma med hjälp av instagram. 

Samarbete: Samarbetar med alla de aktuella kulturutbuden (utifrån barnens idéer och 

intressen) som finns i Helsingfors som stöder våra temaarbeten samt språkutvecklingen. 

Förväntat resultat: Att det skett en förändring/inlärning från förförståelse till 

efterförståelse. 

Tidsplan: Läsåret 2018-2019 

Plan för uppföljning: Följer upp efter varje temaarbete och utvärderar detta för att sedan 

kunna planera och genomföra följande temahelhet och utveckla detta. 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: Efter varje temahelhet. 
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Russin övergripande mål  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Lärare inom småbarnspedagogik Tina Sedin, lärare inom småbarnspedagogik 

Nina Airio, barnskötare inom småbarnspedagogik Julia Randell 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: Förståelse för svenska 

språket/Språkförståelse. Vi arbetar på barnens nivå och ser till deras individuella behov, i 

3 olika grupper. Vi upplever att förståelsen för svenska språket inte är på åldersnivå hos 

alla barnen. För att alla barn ska ha möjlighet att aktivt delta i vår verksamhet så vill vi 

stöda språkförståelsen och erbjuda barnen ett mångsidigt språk. Vi använder oss bl.a. av 

digitala medel såsom projektor, ipads och kameror. Vuxna stöder leken genom att själva 

vara med i den, observera den samt styra leken genom lekstation eller lekpar utgående 

från språkliga och sociala aspekter. Vårt mål är att leken ska vara på svenska.  

Barnens delaktighet: Barnen får göra sagolådor, välja tema, önska och föreslå 

lekstationer, själva dela in barnen i olika grupper. 

 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

Påverka 
Samtal/diskussion 
Med pratkartor 
stöder vi barnen i 
deras berättande 

Med hjälp av bl.a. 
museum, teatrar, 
bibliotek ökar vi 
förståelsen för 
sagor och 
berättelser samt 
ger ett mer 
varierat språk 
 

Med bilder och tydliga 
rutiner hjälper vi 
barnen att ta emot 
instruktioner och att 
de ska känna sig 
trygga både i språket 
och i vardagen. Alla 
barnen ska känna sig 
trygga att be om hjälp 
både av barn och 
vuxna. 

Uppmuntra barnen 
att upptäcka sin 
omgivning som 
Veckans fotograf. 
Med projektorn tar 
vi oss lätt till nya 
miljöer, både när 
och fjärran.  

Vi tar fasta på 
barnens förslag 
och idéer 
angående 
verksamhet och 
material. Vi 
uppmuntrar alla 
barn att våga 
komma fram med 
sina åsikter. 

 

Arbetssätt: Barnen får göra sagolådor, vi ser olika teaterstycken, inom temat satsar vi på 

språkljud men tar även in andra lärområden, vi tränar munmotorik. Vid jultiden går vi med 

barngruppen till församlingen på julvandring. 

Pedagogisk dokumentation: Under hösten och vintern kartlägger vi språkljud och 

förståelse för svenska språket för att få en uppfattning om vad det individuella barnet 

behöver stöd i och hur vi ska arbeta. På våren utvärderar vi kartläggningen och ser 

barnens framsteg. 

I november jobbar vi med tema i smågrupper där även estetiska ämnen och det 

matematiska är i fokus. Vi gör för- och efterförståelse kring det som temat handlar om. I 

mars har vi följande tema. Teman väljs på basen av barnens intressen.   

 



                                                    Fostran och utbildning 
  Svenska servicehelheten 
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Familjernas delaktighet: Instagram, En kvart om dagen-projektet, Veckans fotograf, 

Veckans rörelse, språkljudsalfabetet hem. 

Samarbete (t.ex. bibliotek, muséer, teater, mm): Nordiska biblioteket, Maija Wäre visar 

teater för barnen, Nordhuset, STOA, Matteus församling. 

Förväntat resultat: Att det skett en förändring/inlärning från förförståelse till 

efterförståelse. 

Tidsplan: Läsåret 2018-2019 

Plan för uppföljning: Följer upp efter varje temaarbete och utvärderar detta för att sedan 

kunna planera och genomföra följande temahelhet och utveckla detta. 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: Efter varje temahelhet. 

 


