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Inledning 
Aspuddens Föräldrakooperativa Daghem Flygande Mattan är en ekonomisk förening med 
uppdrag att driva föräldrakooperativ förskola för föreningens medlemmars barn. Vi har 
tillstånd för att bedriva en verksamhet med 22 barn. Sedan 2015 har styrelsen fattat beslut om 
20 barnplatser. Flygande Mattan ska verka för en kvalitativ pedagogisk verksamhet och en 
säker personal- och barnmiljö. 
 
Det är viktigt för oss: 
• Att barnen blir sedda varje dag 
• Att barnen får bästa förutsättningar att blir trygga i sig själva och att bry sig om varandra 
• Att barnen får stort utrymme att uttrycka och utveckla sin kreativitet 
• Att barnens lust, intressen och drivkraft att lära och utvecklas möts och tas till vara  
• Att föräldrar är engagerade och delaktiga i verksamheten 
• Att personalen har en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter 
 
 
Flygande Mattans mål och vision. 
Barn på Flygande Mattan blir sedda som individer och känner delaktighet och ansvar.  
Pedagoger på Flygande Mattan är engagerande och kunniga. 
Föräldrar på Flygande Mattan är engagerade och samarbetar med varandra och med 
personalen. Flygande mattans vision är att vara en förskola i framkant vad gäller pedagogiken 
och därigenom ge barnen bästa förutsättningar för det livslånga lärandet.  
Genom litenheten vill vi skapa en varm och trygg lärmiljö för barnen.  
Alla barn blir sedda varje dag! 
 
 
Flygande Mattans värdegrund  
Lust, glädje, trygghet, delaktighet och förankring.  
Flygande Mattan är en förskola där föräldrar och personal stödjer och samarbetar med 
varandra. Syftet är att skapa en kvalitativ verksamhet, en arbetsplats där man känner 
arbetsglädje och en förskola som innebär en trygg och utvecklande vardag för barnen. 
Flygande Mattan är en arbetsplats där personalens och föräldrarnas kompetens och 
engagemang tas tillvara. Att barnen har många vuxna som de känner runt omkring sig skapar 
en ökad känsla av trygghet i vardagen, på och utanför förskolan.  
 

Flygande Mattans barnsyn (människosyn) 
Barn är jämbördiga medlemmar av vårt samhälle. De behöver bli lyssnade på och tagna på 
allvar. Hur barn (människor) är eller blir i olika situationer är en summa av många faktorer. 
Man påverkas av dagsformen, gruppkonstellationen, den fysiska miljön, de vuxnas agerande, 
materialen och aktivitetens utformning, ens bakgrund och familjeförhållanden och vad man 
går igenom för utvecklingsprocess.  

Flygande Mattans syn på lärande och kunskap 
Lärandet har med ”mening” att göra. Att fakta och förmåga kopplas till ett sammanhang som 
blir meningsfullt för barnen. Lärandet sker ofta socialt (både relationen barn-barn, vuxen-
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barn, material och miljö-barn) med hjälp av lust, glädje, motstånd, vänskap, samarbete, 
fantasi, lek och humor. 

Flygande Mattans syn på pedagogens roll 
Genom omsorg, fostran och lärande ska vi skapa en trygg helhet (Lpfö 98 rev 2010) 

  
Pedagogens roll är att vara en trygg vuxen som är närvarande och möter barnens behov, 
känslor, frågor, intressen och reflektioner med stor lyhördhet. Pedagogens roll är vidare att 
bekräfta, guida och vägleda, och ibland följa med som medforskare. För att kunna erbjuda 
möjlighet till fortsatt lärande och förankring av kunskap behöver pedagogen fördjupa sin egna 
kunskap i olika ämnen. 

Flygande Mattans arbetssätt 
Vi arbetar i projekt, mindre eller större beror på barnens nyfikenhet, intresse och 
arbets/läroprocesser. Läsåret 2017-18 inom temat ”Språk och kommunikation”. 

En del i arbetssättet är att arbeta efter ett veckoschema med återkommande aktiviteter som: 
Dans-gympa, Tisdagsutflykt, Projektarbete, Läsvila, Sångsamling m.m. 

En annan del av arbetssättet är att dokumentera. Dokumentationen i form av filmer, foton och 
anteckningar är sedan underlag för reflektioner och samtal både med barnen, i arbetslaget och 
för läraren ensam. Dokumentationen och reflektionerna blir också underlag för planering, 
uppföljning och utvärdering av verksamheten. 

Föräldrarna får i huvudsak del av dokumentation genom Förskoleappen och ett 
verksamhetsbrev som vi skriver ca. en gång per månad. 

 
Flygande Mattans styrdokument   
FN:s Barnkonvention 
Skollagen, Arbetsmiljölagen, Hälso- och miljölagen, Socialtjänstlagen, Sekretesslagen, 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 reviderad 2010). 
Förskoleplanen för Stockholms stad. 
Utbildningsförvaltningens riktlinjer för enskilt driven förskoleverksamhet 
Flygande Mattans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. 
Flygande Mattans tjänsteförordning 
Flygande Mattans kris- och handlingsplaner 
 
 
 
Flygande Mattans organisation och arbetsfördelning  
Föräldrakooperativet har idag 17 familjer som medlemmar och 20 barn i sin verksamhet.  
 
Styrelsen är tillsammans med förskolechefen kooperativets beslutsfattande organ och ansvarar 
för den övergripande driften av förskolan samt har arbetsgivaransvar. Styrelsen består av en 
ordförande, sekreterare/informationsansvarig, ekonomiansvarig, lokalansvarig, matansvarig, 
barnansvarig samt personalansvarig (Se bilaga 1 för befattningsbeskrivning). Styrelsen träffas 
månadsvis. Ansvaret för styrelseposterna är roterande. Alla familjer är skyldiga att under 
minst två år inneha en styrelsepost. Alla medlemmar i kooperativet samlas tre gånger per 
verksamhetsår i så kallade medlemsmöten. Det är obligatoriskt att delta på dessa. 
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Föräldrakooperativet har tre heltidsanställda och en som arbetar 38 timmar med ansvar för 
den pedagogiska verksamheten och barnens omsorg. Flygande Mattan har två förskolelärare, 
varav en är förskolechef. Deras uppdrag är att planera, organisera, genomföra och följa upp 
den dagliga verksamheten för barnen. Förskolechefen ansvarar tillsammans med 
personalansvarig för rekryteringen av ny personal. Övriga två anställda är barnskötare. 
Flygande Mattan budgeterar årligen för personalens vidareutbildning för att stimulera till 
ständig utveckling av verksamheten. 
 
Samtliga familjer är ansvariga för att laga mat till barn och personal fyra gånger i veckan i 
enlighet med ett schema som ordförande sammanställer. Samtliga familjer är också ansvariga 
att städa hela förskolan fem dagar i veckan i enlighet med ett schema som ordförande 
sammanställer. Därutöver är det obligatoriskt för alla familjer att medverka vid storstädning 
av lokalerna två gånger per år. 
 
De familjer som inte har en styrelsepost ansvarar för småreparationer, utsmyckning av 
lokalerna etc. 
 
Nya medlemmar får en fadderfamilj som ansvarar för att introducera föräldrarna i Flygande 
Mattans organisation samt medlemmarnas uppdrag som kockar och städpersonal. 
 
 
Flygande Mattans forum  
Flygande Mattans forum är till för att skapa samarbete och möjliggöra dialog mellan styrelse, 
personal och föräldrar. Inom de olika fora beslutas om verksamhetens innehåll. 
Årsstämma  
Medlemsmöten (3 ggr/år) 
Styrelsemöten där förskolechefen också deltar (1g/mån)  
Föräldramöten i personalens regí (1 g/år) 
Arbetsplatsträffar för personalen (1g/mån) 
Gemensam veckoplanering för personalen (1g/v) 
Planeringsdagar för personalen (3 ggr/år) 
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Så arbetar Flygande Mattan för att skapa resultat i verksamheten 
Från verksamhetsplanen 2016-17: ”Långsiktig plan för förbättringsarbetet: 
Likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling behöver omarbetas och göras 
till ett levande dokument. Det är ett omfattande arbete som behöver ske i etapper. Arbetet 
påbörjas i februari 2017.” 
Nuläge 2017-18: I mitten på vårterminen 2017 blev likabehandlingsplanen och planen mot 
kränkande behandling klar. Den kommer att gälla läsåret 2017-18. 
 
Från verksamhetsplanen 2016-17: ”Medarbetarhandbok ska revideras. Bl.a ska stycket om 
övertid förtydligas samt rollbeskrivningar skrivas in. Arbetet ska vara klart senast 
höstterminen 2019.” 
Nuläge 2017-18: Medarbetarhandboken är delvis uppdaterad. Stycket om övertid är 
förtydligat. Rollbeskrivningarna ska ses över under läsåret. 
 
Från verksamhetsplanen 2016-17: ”Verksamhetsplanen ska revideras så att Flygandemattans 
värdegrund, kunskapssyn, syn på lärande, barnsyn, syn på pedagogens roll och arbetssättet är 
tydligt formulerat och samlat i ett dokument. Arbetet ska vara klart under vårterminen 2017.” 
Nuläge 2017-18: Verksamhetsplanen är reviderad. Flygande mattans värdegrund, 
kunskapssyn, syn på lärande, barnsyn, syn på pedagogens roll och arbetssätt är tydligt 
formulerat. Vi har tillsammans i personalgruppen arbetat med detta utifrån vetskapen om att 
förankring och delaktighet är förutsättningar för förändring. 
 
 
Arbetsmiljö: Styrelsen och förskolechefen utvärderar och arbetar kontinuerligt med 
arbetsmiljön för personal och barn varje år under höstterminen.  
 
Utvecklingssamtal: Styrelsen ska ha dokumenterade medarbetarsamtal och lönesamtal med 
förskolechefen. Förskolechefen har dokumenterade medarbetarsamtal, uppföljningssamtal och 
lönesamtal med personalen.  
 
Personalen har dokumenterade utvecklingssamtal med föräldrarna om barnen.  
 
Organisation: Styrelsen gör årligen en enkätundersökning till samtliga föräldrar för att få 
synpunkter på verksamheten. Samtliga styrelsemöten, medlemsmöten och årsmöten 
protokollförs. Årligen avrapportera styrelsen och personalen årets arbete – styrelsearbetet och 
det pedagogiska arbetet – i en årsberättelse. I början av varje termin har personalen en 
planeringsdag för att lägga fast den kommande pedagogiska verksamheten. En gång per år ser 
styrelsen över sitt arbete och gör en övergripande plan för kommande år av styrelsearbetet.    
 
Systematiskt kvalitetsarbete 

Uppföljning, utvärdering och utveckling i en cyklisk process. 
 

Arbetssätt: Arbetet bedrivs i projektform där barnens nyfikenhet, lust och intressen är 
utgångspunkt. Vi använder oss av dokumentation i form av filmer, foton och anteckningar 
som reflektions-, analys- och samtalsunderlag både för barnen och personalgruppen. 
Dokumentationen är också ett verktyg för att få syn på och synliggöra barnens och 
pedagogernas utveckling, lärande och förhållningssätt kopplat till våra styrdokument och de 
nationella målen. I analysen av dokumentationen får vi syn på hur vi kan utveckla 
verksamheten vidare. 
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Förskoleappen 

Vi använder dokumentationsverktyget förskoleappen för att synliggöra att vi arbetar med hela 
läroplanen och för att få syn på vilket läroplansmål som är utvecklingsområde kommande 
läsår, vilket vi sedan arbetar fördjupat med. Det är också ett verktyg som ger föräldrar en 
direkt glimt av barnets vardag då bilden/filmen vi lägger in i appen omedelbart syns i 
förälderns inkorg.  
 

Verksamhetsbrev 
Verksamhetsbrevet skickas till alla föräldrar ca. en gång i månaden. Brevet är ett komplement 
till förskoleappen och dokumentationen. Syftet med verksamhetsbrevet är att ge föräldrarna 
mer insyn i vad vi gör och varför. Det är också ett sätt att informera om särskilda datum som 
t.ex. när gymnastiken börjar eller när vi ska gå på teater.  
 

Utvärdering 
I slutet av varje termin göra alla medarbetare en omfattande utvärdering av verksamheten. 
Resultatet av utvärderingen är underlaget för planeringen av nästa termins 
verksamhetsupplägg och förskolans fortsatta förbättrings och utvecklingsarbete. 
 

Strävansmål vi arbetar fördjupat med under läsåret ht 2017 – vt 2018: 

Genus, Språk och kommunikation. 
 
Mål: 

1. I läroplanen för förskolan står det att ”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar 
liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och 
pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka 
traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan vara fria 
att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 
könsroller.” (s.5) Målet är att verksamhetens utformning, materialet, miljön och 
de vuxna på förskolan Flygande mattan ska möta alla barn, på ett sätt som gör 
att de är fria att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 
utifrån stereotypa könsroller. 

Kriterier: 
 

1.1 Barnet är fri att uttrycka alla sina känslor oavsett uttryckets traditionella könskodning. 
1.2 Barnet visar öppenhet för andras uttryck av sina känslor oavsett uttryckets 

traditionella könskodning. 
1.3 Barnet visar en öppenhet för vilka färger, figurer, personer eller annat andra 

människor tycker om och/eller identifierar sig med, oavsett kön. 
1.4 Barnet leker med valfritt material oavsett dess traditionella könskodning utifrån sin 

egen lust, vilja och nyfikenhet. 
1.5 Barnet visar öppenhet (i nästa steg förståelse) för andra barns val av lekmaterial 

oavsett dess traditionella könskodning. 
1.6 Barnet är fri att tycka om/välja/identifiera sig med färger, figurer, personer oavsett 

dess traditionella könskodning. 
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Arbetssätt: 
Regelbundna samtal i arbetslaget (en gång/månad under vår APT) om våra egna sätt att möta 
flickor och pojkar i barngruppen och om våra egna uppfattningar av vad som är kvinnligt och 
manligt utifrån hur vi arrangerar miljön, materialet, val av material och konkreta situationer i 
den vardagliga verksamheten. Vi kommer även att filma regelbundet under projektarbetet för 
att tillsammans analysera situationerna och bli mer medvetna om våra förhållningssätt och 
beteenden. Vi kommer att läsa och diskutera avsnitten ”Makt och motstånd”, ”Lässtunden 
som normbyggare”, ”Åldersnormer” och ”Genusnormer” i ”Normkreativitet i förskolan – om 
normkritik och vägar till likabehandling” av Karin Salmson och Johanna Ivarsson. Vi kommer 
tillsammans i arbetslaget koppla texterna och reflektionerna till oss själva och vår verksamhet. 
Sedan förra läsårets planeringsdag har vi vuxna börjat reflektera kring när och hur vi 
benämner barnens genus då vi pratar med dem. Detta för att inte överföra omedvetna 
förväntningar på eller dikotomier (motsatsförhållanden) mellan pojkar och flickor. Syftet är 
också att öka medvetenhet om när, hur och varför vi använder begreppen.  
Förra läsåret fick vi hjälp av en förälder att göra en analys av vår barnlitteratur utifrån genus 
och hudfärg på huvud och bikaraktärer. Vi kommer att fortsätta arbetet med att rensa bland 
förskolans egna böcker där sju av tio böcker vid genomgången hade en kille i huvudrollen och 
där drygt ett sjuttiotal av böckerna speglade traditionella könsroller. Vi kommer att köpa in 
fler nya böcker så att fördelningen på huvudkaraktärerna blir mer jämn mellan flickor och 
pojkar och där fler icke-vita huvudkaraktärer finns. Vi kommer också investera i fler böcker 
som bryter med traditionella könsroller. Vi kommer även att jobba utifrån 
brottsoffermyndighetens material ”liten och trygg”. Materialet är en pedagogisk handledning 
till förskolan för samtal, lek och skapande kring känslor och rättigheter. 
  
Mål: 2 för barn 1-2 år 

o Målet är att barnen ska få möjlighet att tillägna sig innebörden i begrepp, se 
samband och få utrymme att upptäcka och förstå sin omvärld.  

o Att de utvecklar ett ordförråd och får möjlighet att utveckla sin förmåga att 
uttrycka tankar, känslor, frågor, sitt berättande och sin kommunikation med 
andra.  

o Att de får möjlighet att utveckla ett intresse för bilder, olika medier, 
skriftspråk och symboler. 

o Att de får möjlighet att utveckla sin förmåga att utrycka sig genom lek, bild, 
rörelse, sång och musik  

 
Kriterier: 

2.1 Barnet använder fler och nya ord och begrepp. 
2.2 Barnet visar/uttrycker förståelse för samband i språket och sin omgivning. 
2.3 Barnet kommunicerar på olika sätt med andra. 
2.4 Barnet visar och uttrycker intresse för bilder, olika medier, skriftspråk och symboler 

t.ex. genom att peka, hämta bilder/böcker, ”skriva” när de ritar, genom att hämta olika 
medier eller peka mot dessa eller på annat sätt kommunicera intresse för dessa. 

Arbetssätt 

Att arbeta projektinriktat inom temat språk och kommunikation.  
För barnen som är 1-2 år är kommunikation till stor del kroppsspråk, blickar, gester, ljud och 
mimik. Successivt kommer också det verbala språket. Vi vill skapa många möjligheter för 
barnen att utforska och uttrycka sig med hela kroppen.  
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Vi kommer att använda materialet ”liten och trygg” som brottsoffermyndigheten gjort till 
förskolan. Materialet består av aktiviteter med bild och form, dans och rörelse, samling och 
lässtund mm. där lek, samtal och skapande är utformat för att hjälpa barn att sätta ord på eller 
på annat sätt medvetet uttrycka känslor och lära sig om sina rättigheter och kroppsgränser.  

Vi kommer att ha lässtunder under projekttiden. Både för att möjliggöra ett intresse för 
symboler och skriftspråk och för att ge barnen möjlighet att vidga sitt ordförråd, öva sitt språk 
och att läsa bilder och uttryck. Vi kommer att använda förlaget ”Olikas” handledningar till 
bokprat kring böcker för barn 1-3 år. 

En del i arbetssättet är också att vi kommer att använda olika medier tillsammans med barnen 
under projekt- och lässtunderna. Vi kommer att projicera böcker stort på väggen, vi kommer 
att filma och visa film, spela in och lyssna på ljud och musik bl.a. 

Läraren kommer att dokumentera arbetet vilket också är en del av arbetssättet. 
Dokumentationen i form av filmer, foton och anteckningar är sedan underlag för reflektioner 
och samtal både med barnen, i arbetslaget och för läraren ensam. Dokumentationen och 
reflektionerna blir sedan underlag för planering, uppföljning och utvärdering av 
verksamheten. 

Mål: 2 för barn 3-5 år 

o Målet är att barnen ska få möjlighet att tillägna sig och nyansera innebörden 
i begrepp, se samband och få utrymme att upptäcka och förstå sin omvärld.  

o Att de utvecklar ett nyanserat ordförråd och får möjlighet att utveckla sin 
förmåga att reflektera, lyssna, uttrycka tankar, känslor, frågor, sitt 
berättande och sin kommunikation med andra.  

o Att de får möjlighet att utveckla sitt intresse för bilder, olika medier, 
skriftspråk och symboler och att de får möjlighet att tolka och samtala om 
dessa.	

o Att de får möjlighet att utveckla sin förmåga att utrycka sig genom lek, bild, 
rörelse, sång och musik  

 
Kriterier för både arbetslaget och barnen: 

2.5 Barnet använder fler och nya ord och begrepp 
2.6 Barnet uttrycker tankar, ställer frågor om ord, argumenterar, leker med ord och 

begrepp 
2.7 Barnet förklarar ords betydelse med egna ord 
2.8 Barnet visar/uttrycker förståelse för samband i språket och sin omgivning 
2.9 Barnet visar intresse för skriftspråk t.ex. genom att läsa med när en vuxen läser, prova 

att skriva, läsa själv. Uppmärksamma bokstäver och symboler i sin omgivning. 
2.10 Barnet visar och uttrycker intresse för olika medier genom att själv använda dem 

i sin vardag på förskolan, föreslå att vi ska filma, fota, ta reda på något via ”Siri” m.m. 
2.11 Barnet uttrycker med kroppspråk och/eller mer och mer verbalt vad hen vill/inte 

vill och hur hen känner sig i olika situationer. 
2.12 Barnet frågar om andras uttryck i olika situationer t.ex. är du ledsen/ varför är du 

ledsen 
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Arbetssätt:  

Att arbeta projektinriktat inom temat språk och kommunikation.  

Vi kommer att gå till biblioteket tillsammans med projektgrupperna vid ett par tillfällen per 
termin. 

Vi kommer att läsa böcker som vi kommer att bearbeta, analysera och/eller tolka genom olika 
uttrycksformer som: bild och form, dans och rörelse, teater och berättande och boksamtal. 

Vi kommer att läsa en ny bok utan att läsa slutet för att låta barnen själva avsluta berättelsen. 

Vi kommer att göra egna berättelser då vi även kommer att använda olika medier som: film, 
bild, spela in ljud, rita och skriva. 

Vi kommer att prova på att förmedla en berättelse eller ett ord på olika sätt (t.ex skriva arg, 
dansa arg, måla arg o.s.v.) och att belysa och utforska olika kommunikationssätt. 

Vi kommer att använda materialet ”liten och trygg” som beskrivs under arbetssätt 1-2 år.  

Vi kommer att använda ”Läsnyckeln”. Det är ett material som går ut på att presentera ord och 
bilder samtidigt. Man presenterar bilden och ordet och ljudar sedan ut ordet med hjälp av 
vikkort så att man kan visa en bokstav i taget. Arbetsgången är att gå från helhet till delar till 
helhet igen. I läsnyckeln används bara gemener (små bokstäver). Anledningen till det är att 
texter runtomkring oss övervägande består av gemener. Dessutom menar grundaren av 
materialet att barnen därigenom inte lika ofta blandar små och stora bokstäver. Vi kommer 
också att använda Läsnyckelns fortsättningsmaterial som är en låda med flera uppsättningar 
pappkort av alla bokstäver i alfabetet. Med dessa kan man spela bokstavsmemory och 
utforska bokstäver, konsonanter (är svarta), vokaler (är röda) och att skapa ord och meningar. 

Precis som vi beskriver under arbetssätt 1-2 år är dokumentationen också en viktig del av vårt 
arbetssätt. 

 
Traditioner/återkommande aktiviteter 
Aktiviteter:  

• Alla barn har, uppdelat i två till fyra åldersbaserade grupper, en period med dans-gympa en 
gång i veckan varje år. 
• På vårterminen har barnen som ska börja i skolan till hösten skolklubb under ca. 8 veckor. 
• På vårterminen har barnen som ska börja i skolan till hösten djurklubb under ca. 4 veckor. 
• Teater- och museibesök (för barn över 3 år) och utflykter 
• Barnen som ska börja förskoleklass bjuds i slutet av sin sista termin in till en avslutning på 

Flygande mattan med middag och överraskning. 
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Högtider: 

• Julgransplundring – Vi dansar runt och ”kastar ut” granen, äter upp pepparkakshuset vi 
dekorerat i december, har fiskdamm och leker lekar. 
• Fettisdagen – vi gör egna semlor son vi äter till mellanmål 
• Påsklunch 
• Midsommarfirande – Vi klär en majstång, dansar runt den och äter jordgubbstårta. 
• Halloweenfirande – Vi har disco med popcorn och överraskning. 
• Lucia tåg och grötfrukost 
• Jullunch 
• Grill-picknick – I slutet av vårterminen bjuder vi alla barn och föräldrar till picknick med 

stor grill. Alla tar med sig vad de vill grilla och vi bjuder på glass och kaffe. 
• Barns födelsedag - Vi firar alla barn på barnets födelsedag genom att tända ljus på 

mellanmålssamlingen och sjunga för barnet. Vi berättar i samlingen en historia om dagen då 
barnet föddes och vi dukar fram flagga och krona till födelsedagsbarnet vid lunchen. 

 
Föräldratraditioner: 

Varje år anordnar de som är föräldrar till de ”nya” barnen en fest för alla föräldrar och 
personal.    

 
Synpunkter på verksamheten 

Vi vill att vår förskola ska vara så bra som möjligt för alla som finns här. I första hand ska du 
som har en synpunkt på verksamheten vända dig till förskolechefen via mejl: 
forskolechef@flygande-mattan.se. Återkopplingen sker skyndsamt. Om återkopplingen 
uteblir vänder man sig till ordföranden i föreningen 
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Bilaga 1 
Flygande mattans styrelse  
 
Ordförande: Har en helhetssyn över verksamheten och är insatt i arbetet i hela styrelsen. 
Sätter dagordning och kallar till styrelsemöten, medlemsmöten samt årsstämman samt 
ordförar dessa. Gör schema för städveckor och kökstjänst. Gör verksamhetsplan för 
styrelsearbetet.  
 
Informatör/sekreterare: Informerar föräldrarna om styrelsens arbete, bl.a. med 
mötesprotokoll, och uppdaterar hemsida och adress- och telefonlistor. Skriver 
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse tillsammans med ordförande och förskolechef. 
 
Ekonomiansvarig: Sköter utbetalningar och administration kring löner. Tar tillsammans med 
övriga styrelsen fram årsbudget. Sköter den löpande ekonomin: budgetuppföljning, löpande 
redovisning, utbetalning av fakturor, beredning av underlag till bokföringsfirma mm. 
Ansvarar tillsammans med en revisor för Flygande Mattans ekonomiska årsbokslut.  
 
Personalansvarig: Driver personalens frågor på arbetsplatsen. Fungerar som personalens 
förtrogna, deras bollplank och språkrör i styrelsen. Ansvarar tillsammans med förskolechefen 
för löne- och utvecklingssamtal, rekrytering av personal och vikarier.  
 
Barnansvarig: Sköter kontakten med utbildningsförvaltningen, uppdaterar kön av sökande 
och ansvarar för tillsättning av nya dagisplatser. Håller i öppet hus för intresserade föräldrar. 
Ansvarar för information till nya föräldrar. Administrerar barnomsorgspeng och 
modersmålsstöd och viss annan ekonomi knuten till barnen.  
 
Matansvarig: Ansvarar för att egenkontrollprogrammet följs och utbildar nya medlemmar i 
rutinerna i augusti. Ansvarar för upphandling av leverantör av mat och följer upp att 
leveranserna fungerar samt att produkterna håller god kvalitet. Har god kontroll över att 
matbudgeten hålls. Utvärderar matsedeln vid behov och uppdaterar recepten. Inventerar 
köksutrustning en gång per år och gör kompletterande inköp.  
 
Lokalansvarig: Sammankallar en fixargrupp och leder arbetet med det löpande underhållet av 
förskolans lokaler. Köper in städmaterial och ansvarar för att städutrustningen är komplett och 
ändamålsenlig inför varje terminsstart. Förbereder och organiserar storstädning av förskolan 
en gång per termin. Ansvarar för att samla in nycklar från de familjer som lämnar förskolan 
och kvittera ut nya till dem som börjar på förskolan.  
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Bilaga 2 Flygande mattans vecko- och dagsschema 
  
Måndag  Utevistelse/utflykt 
Tisdag Utflykt (matsäck)  
Onsdag  Utevistelse/projektarbete 
Torsdag Dans-gympa 
Fredag          Utevistelse/Projektarbete 
  
 
07.00 Förskolan öppnar mån-tors, på fredagar öppnar förskolan 8.30 
07.15 Första lämning mån-tors (fredagar 8.30) 
7.15-7.30 Serveras enkel frukost till de som tidigare anmält behov 
08.50 Sista lämning innan samling 
09.15 Samling (morgonvers) 
10.00 Fruktstund 
11.05/10 Samling för lunch delat i två grupper (matvers) 
11.15 Lunch 
12.30 Vila 
13.00 Aktivitet 
13.50 Sångsamling alla tillsammans  
14.00 Mellanmål 
17.00 Sista hämtning 
17.15 Förskolan stänger 
 
 
 


