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Ännu ett år har gått men det har inte varit ett 
år som alla andra. Den pågående pandemin 
har präglat verksamheten inom i stort sett 
alla områden. Året började bra. Verksamheten 
växte och vi fick fler besökare. I slutet av mars 
ändrades allt. En del kurser fick avbrytas, andra 
fick delas upp i två eller byta lokal så deltagar-
na kunde sitta glest. För första gången fick vi 
även se över hur vi kunde ha kursverksamhet 
online utan fysiska träffar.  

Frånvaron bland pedagogerna på förskolan 
ökade markant och flera öppna verksamheter 
fick stängas helt.  Våra seniorer fick rådet att 
mer eller mindre isolera sig så vår seniorverk-
samhet fick även den flytta in på nätet med 
allt vad det innebar. Många av våra hyresgäster 
pausade sin verksamhet och det blev mycket 
tystare i huset. 

Vi har som mål att Birkagården ska kunna vara 
ett andra hem dir man ska gå för att träffa an-
dra, utvecklas och framför allt alltid känna sig 
välkommen. Det har varit svårt att leva upp 
till det under pandemin men alla restriktioner, 
men det har ändå gått hyfsat. Serveringen 
har alltid varit öppen om än med ett mycket 
begränsat utbud och ofta utomhusfika, studie-
cirklarna har varit färre men ändå pågått och 
vi har utvecklat vår verksamhet på nätet med 
regelbundna träffar, föreläsningar och andra 
evenemang. Promenadgrupper har utvecklats 
och många hyresgäster har hittat tillbaka till 
vårt hus.

Barn- och ungdomsverksamheten har pågått 
som tidigare och till och med utökats. Vårt 

kollo har varit mer än fullt, storfritids rullar på 
med sin fina verksamhet, ungdomscaéeet, UC, 
fortsätter jobba på och under början av året 
startade vi med ett queercafé.  
Nu när vi summerar 2020 är det naturligtvis 
sorgligt att se att vår verksamhet som ut-
vecklades så väl fick göra en halvhalt. Å andra 
sidan är det desto roligare att se att vi såväl 
som alla som de som kommer till oss har lärt 
oss mycket om verksamhet förmedlat digitalt.  
Förhoppningen är att det framåt inte kommer 
att ersätta fysiska möten utan bli ytterligare ett 
alternativ för den som av olika skäl inte kan 
ta sig hit fysiskt. Därmed har vi ökat kontakt-
vägarna och breddat möjligheten till att delta i 
våra olika verksamheter.

Social distansering har varit ett honnörsut-
tryck under pandemin. För oss har det handlar 
om precis det motsatta. Vi har arbetat för att 
knyta sociala kontakter så mycket det bara går 
dock med respekt för att det ska ske under 
smittsäkra former, det vill säga fysisk distanse-
ring – inte social. 

Nu längtar vi efter att få öppna dörrarna på 
vid gavel och hälsa alla välkomna till vårt hus 
igen.
 

FÖRESTÅNDAREN HAR ORDET
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”Birkagården vill bereda människor från 

olika arbetsområden och samhällslager 

tillfälle att mötas som likar och dela med 

sig åt varandra av sin livserfarenhet.”

BIRKAGÅRDENS GRUNDTES 1912
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ÖPPEN VERKSAMHET
Birkagården är en hemgård med uppgift att 
bedriva social och kulturell verksamhet. Det 
viktiga hos oss är inte det vi gör utan att alla 
kommer. Birkagården ska vara ett andra hem. 
För att så många som möjligt ska komma till 
oss, möta andra och delta i olika aktiviteter är 
det viktigt att vi har ett stort och varierande 
utbud. En del verksamhet är mer regelbunden 
och man måste anmäla sig, annan verksamhet 
är öppen och det är bara att komma hit. Ned-
an följer ett axplock av vår ordinarie öppna 
verksamhet och hur den har sett ut under 
2020 ett år som inte varit nått annat år likt på 
många olika sätt.  

SERVERINGEN 
Vårt café är hjärtat i vår verksamhet. Här 
möts alla och det är ofta fullt med besökare. 
Vi har öppet från morgon till kväll och servar 
fika, smörgåsar, bakverk, sopplunch och sallad 
till subventionerat pris. Caféet är ett ställe 
där alla åldrar finns representerade. Många 
fikar eller äter lunch i samband med någon 
aktivitet, andra kommer helt enkelt hit för att 
umgås. 2020 började med ett café fyllt med 
människor i alla åldrar som åt soppa, sallad, 
fikade och drack kaffe. Allt eftersom Pande-
miläget eskalerade och restriktionerna blev 
hårdare blev serveringen glesare. Detta löste 
vi genom att etablera en ny uteservering som 
blev mycket uppskattad och vi kunde under 
ett tag erbjuda en trygg fikaupplevelse ute i 
den friska vårluften.  Hösten började bra men 
med kylan kom också ytterligare restriktioner 
vilket resulterade i färre besökare på plats 
och verksamheten reducerades till att endast 
servera kaffe. 

BARNENS KULTURLÖRDAG. 
Vi erbjuder barn och familjer att gå på teater- 
av bästa kvalité under Barnens kulturlördag 
då även vår sagoverkstad har öppet. Det finns 
alltid något för alla åldrar hos oss. Mötesplat-
sen är viktig och det är här vi vill att likheter 
och olikheter möts, skapar dialog, vänskap och 
gemenskap. Birkagården är stolt över det stora 
intresset som folk visar för Kulturprogrammet. 
Barnfamiljer har börjat kalla Birkagården för 
sitt lokala kulturhus! Innan Pandemin slog till 
så hann vi få till en ordentlig kulturlördag med 
sagoverkstad och teater.  

DIGITAL VERKSAMHET 
Under år 2020 förändrades delar av Birka-
gårdens verksamhet eftersom det inte gick 
att träffas fysiskt i samma utsträckning. Vi fick 
tänka om och hitta digitala verktyg som kunde 
möjliggöra både kulturevenemang och sociala 
mötesplatser.  Under våren började vi med di-
gitala mötesplatser för seniorer som vi kallade 
“träffas utan att träffas” men även “dans på 
distans” som var en direktsänd danskurs öp-
pen för alla som ville. Flera musikarrangemang 
sändes även live från Birkagården. Bland annat 
ungdomsfesten “RYKTET” men även Jazzduon 
Andreas & Klara spelade för en hemmasittan-
de publik. Under hösten hölls även den öppna 
digitala föreläsningen om det amerikanska 
presidentvalet.  

Under 2020 hade vår hemsida www.birkagar-
den.se  13 782 unika besökare. Detta tyder 
på att fler söker sig hit och undrar vad som 
händer i huset.  

SENIORVERKSAMHET 
Under 2020 har seniorverksamheten på Bir-
kagården utökats och, på grund av pandemin 
delvis fått nya former.  Hösten 2019 startade 
vi det vi kallar för ”Äntligen fredag”. Det är 
ett heldagsprogram där vi tillsammans med 
seniorerna, planerar innehållet för kommande 
fredagar. Man börjar dagen med en fika och 
därefter är det ett pass med fysiska övningar. 
Alla äter lunch gemensamt och på eftermid-
dagen är det program med mer intellektuellt 
innehåll. Dagen avslutas med gemensam 
eftermiddagsfika. Verksamheten har sedan dess 
utvecklats med fler och fler besökare och är 
nu flera dagar i veckan.  

Under pandemin har verksamheten tvingats 
flyttas till digitala plattformar, som zoom och 
youtube  men programmet har inte minskats 
för det, utan istället anpassats.  Det har fortfa-
rande handlat om rörelse eller dans, konserter, 
föreläsningar och liknande. Under våren, när 
seniorerna drabbades av restriktioner,  star-
tade vi  promenadgrupper och etablerade 
service som handla mat och liknande. Under 
hösten utökades verksamheten ytterligare, 
bland annat med utflykter och olika events 
som kunnat genomföras på ett coronasäkert 
sätt. 
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11 957
BESÖK

ÖPPEN VERKSAMHET

GEMENSAM JUL 
På annandag jul firar vi gemensam jul på Birkagården 
tillsammans med hemlösa, ensamma och andra som 
vill fira jul gemensamt. Vi ordnar med julbord och un-
derhållning. Julen 2020 var det inte möjligt att samla 
så många människor inomhus på grund av restriktio-
ner och smittorisk. Vi fick tänka om och bestämde 
oss för att anordna gemensam jul ändå men på ett 
lite annorlunda sätt! Med hjälp av volontärer kunde 
vi bjuda på alkoholfri glögg och gröt utomhus och 
dela ut matlådor med julmat.  

Birkagårdens Kulturprogram 
Adress: Karlbergsvägen 86B 
Ansvarig: Simon Beijer Lind



6

KURSVERKSAMHET

Kurserna utgör en viktig del av Birkagården 
som förutom att erbjuda vidgade vyer och 
ökad kunskap är en välkomnande plats för 
olika människor att mötas på. 

Birkagården arrangerar en mängd kurser 
öppna för alla åldrar samt specifika kurser 
riktade till barn och unga. Kurserna ges under 
dag- och kvällstid samt även under flera helger 
per termin. 

Verksamheten anordnas i egen regi, genom 
privata initiativ eller tillsammans med studie-
förbundet ABF Stockholm. 

Under året tvingades vi anpassa verksamheten 
till gällande restriktioner. En del kurser byt-
te till större lokal så deltagarna kunde hålla 
avstånd, andra flyttade utomhus eller gick över 
till online. Några kurser har också fått ställas in. 

EXEMPEL PÅ KURSER 2020 

• Kemilabbet (Ny barnkurs) 
• Möbelomklädsel (Dagtid ny) 
• Stockholm Förr o Nu 
• Ursprungsfolk o Minoriteter (Dagtid ny) 
• Släktforskning 
• Måleri och teckning (barnkurs) 
• Operahistoria (Dagtid ny) 
• Trä o Linoleumsnittn (Kväll ny) 
• Kreativ inspirationskurs (lovkurs) 
• Keramik Barn o Vuxna (dag/kväll) 
• Tvåändsstickning 
• Smyckesverkstad 
• Baskien  
• Skapande dans 
• Kroki 
• Lov och sommarkurser för barn 
• Fritt broderi 
• Snickeri  

EXEMPEL PÅ EXTERNA KURSER OCH  
UTHYRNINGAR 

• Monday Moves Dans (kväll måndagar vår/
höst terminen) 

• Kör Dagtid  
• Kör kvällstid (vår) 
• Folkdans (kväll torsdagar vår) 
• Tango (kväll vår) 
• Bokcirkel (dagtid söndagar vår/höst) 
• Alanon (dagtid torsdagar vår/höst ) 
• Bridge Skandia Seniorerna (dagtid månda-

gar vår) 
• Snickeri o Möbelomklädsel Skandia Senio-

rerna (dagtid tisdag/onsdag vår) 
• Seniorfolkhögskolan (måndag/onsdag/tors-

dag vår) 
• KvinnoLobbyn (vår/höst) 
• Visans Vänner (söndagar vår) 
• Monday moves (vår) 

Birkagårdens kursverksamhet
Adress: Karlbergsvägen 86B
Ansvarig: Christer Zingmark
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24 
GENOMFÖRDA KURSER

2 120
ANTAL BESÖK

239
KURSTILLFÄLLEN

KURSVERKSAMHET
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Blomsterfesten erbjuder en kul, inspireran-
de och lärorik miljö för barn i åldrarna 2–8 
år. Syftet är att barnen ska jobba med sin 
språkutveckling, bild och form, eget berättande 
samt ta del av ett kulturarv genom interaktiva 
upplevelser i en naturskön Elsa Beskow miljö. 
Detta är en verksamhet som tar emot besö-
kare från alla stadsdelar i Stockholm. 

På grund av rädslan för pandemin fick vi en 
hel del avbokningar under våren och under 
hösten har verksamheten legat nere. Lokalen 
har i stället använts till Music kids och annan 
barnverksamhet. 

Birkagårdens kursverksamhet
Adress: Norra Stationsgatan 121
Ansvarig: Jeanna Bagger Jörgensen 

ELSA BESKOWS SAGOVERKSTAD
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23
FÖRSKOLOR &FÖRSKOLOR   

437
BESÖKARE

ELSA BESKOWS SAGOVERKSTAD



10

FRITIDSKLUBB 

Storfritids är en fritidsklubb för åk 4 - 6 som 
erbjuder barn i olika skolor eftermiddags- 
verksamhet samt heldagsomsorg under skol-
lov och studiedagar. En av målsättningarna när 
Birkagården grundades var att skapa en mö-
tesplats för människor i olika åldrar. Att gå på 
Storfritids innebär en möjlighet att träffa nya 
kompisar från andra skolor än sin egen. Det 
skapas nya konstellationer och det är skönt att 
komma till en annan plats efter skolans slut. 

AKTIVITETER 
Det finns många aktiviteter att välja mellan, 
som exempelvis keramik, bild & form, aktivite-
ter i vår samlingssal, teater och digital teknik. 
Vi har begränsade data/tv-speltider och tre 
mobilfria dagar i veckan. Det har vi för att 
bidra till en mer aktiv fritid för barnen och ge 
dem möjlighet att prova på nya saker att göra. 
Olika brädspel, pingis, biljard och en replokal 
finns också att tillgå och vill man ta det lugnt 
kan man läsa en tidning eller en bok i vårt 
rum ”Lugnet”. 

Tisdagar och varannan fredag är det utedagar 
då vi har aktiviteter efter årstid och väder. 
Då och då ordnar vi olika turneringar, som 
exempelvis pingis, schack eller flaskboll och de 
fredagar vi är inne har vi aktiviteter som bingo, 
frågesport eller filmvisning.   

I december förvandlas vårt pysselrum till 
ljusstöparstuga, där barnen får stöpa egna ljus. 
På Lucia ordnade vi ett Lucia-tåg, som skulle 
uppträtt i Birkagårdens kaffestuga, men blev 
istället i digital form på grund av pandemin. 
En gång per termin har vi temaveckor, då vi 
fördjupar oss i något. På våren hade vi något 
vi kallade Kulturkul, då vi erbjöd bland annat 

extra teater, musikverkstad där barnen fick 
lära sig hur man skriver enklare texter samt en 
poesistuga där barnen skrev dikter baserade 
på vår Likabehandlingsplan. På hösten hade vi 
temat Stjärnkampen, då barnen samlade stjär-
nor för att prova på så många olika aktiviteter 
som möjligt. Vårt uppskattade mellanmål står 
framme mellan kl. 14-16. Efter kl. 17 serverar 
vi frukt till de barn som är kvar. 

DISCO 
Två fredagar per termin har vi vårt populä-
ra ”Birkadisco” för årskurs 4 - 6. Även barn 
som inte går på Storfritids är välkomna och 
det brukar komma mellan 120 - 200 barn. 
Under 2020 kunde vi endast ordna ett disco 
på grund av pandemin. Under skolloven har 
vi möjlighet att göra längre utflykter, som att 
åka och bada, bowla eller besöka museum. 
Under påsklovet och höstlovet åkte några 
barn med till Birkagårdens kollogård Ivarsudde 
i tre dagar tillsammans med två ledare. Under 
sommarlovet hade vi Sommarfritids mellan 10 
juni - 26 juni samt 3 -14 augusti. Veckorna 27 - 
31 är verksamheten stängd såvida behov inte 
finns av omsorg. 17-18 augusti hade persona-
len planeringsdagar. 

  

Birkagårdens Storfritids  
Adress: Karlbergsvägen 86B 
Öppettider: Vardagar Kl.13-18.  Skollov 
Kl.8.00-17.00  
Ansvarig: Snaedis Másdottir    
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165
BARN INSKRIVNA VT 2020

173
BARN INSKRIVNA HT 2020

1
BIRKADISCO

140
BESÖKARE BIRKADISCON 2020

FRITIDSKLUBB
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UNGDOMSVERKSAMHET

Birkagårdens ungdomsverksamhet är till för 
alla mellan 12-18 år. Alla från hela Stockholms 
län är välkomna och det kostar inget att kom-
ma hit.  

Ungdomscafét eller UC som det kallas har 
öppen verksamhet för ungdomar alla vecko-
dagar och med olika specifika aktiviteter som 
spelcafé, pyssel, idrott och Queercafén m.m. 
Verksamheten styrs till del av ungdomarnas 
idéer och önskemål och mycket av det som 
händer drivs som särskilda projekt. Vi arbetar 
aktivt med vår likabehandlingsplan och vill att 
den ska genomsyra hela verksamheten. 

Under Coronaåret har vår främsta målsättning 
varit att hålla öppen om det har gått. Vi har 
haft ett lägre antal besökare till våra verksam-
heter och event men dem som besökt oss 
har verkligen behövt kunna komma och fått 
socialisera sig med distans.  

ÖPPEN UNGDOMSVERKSAMHET 
Alla ungdomar är välkomna till oss alla dagar i 
veckan (utan organiserad aktivitet) 

Aktivitetsdagar  
• Två dagar i  veckan har v i  akt iv i tets-

dagar då v i  erbjuder föl jande:  
• Sport och dans i vår samlingslokal 
• Snickeri, keramik och målarateljé 
• Datorer, tv-spel och sällskapsspel 
• Pysselrum och skapande 
• Lokaler och rum för egna idéer 

QUEERCAFÉ 
UC erbjuden ett tryggt rum för unga queers, 
alltså barn och unga som är, tror att de är eller 
har funderingar kring hbtqia+. Vi ses och spe-
lar spel, pratar, kollar film eller bara hänger. Syf-
tet är även att barnen ska träffa andra med lik-
nande erfaranheter. Pandemiåret gjorde dock 
det svårt att kunna samlas på detta viset men 
vi har haft en del aktivitet online och även fått 
in fysiska träffar för ett fåtal ungdomar!  

RYKTET 
Ungdomarna på UC arrangerar själva Sveriges 
största nattklubb för ungdomar med artister 
och DJ:s, Eventet är alkohol och drogfritt och 

visar på att man kan ha kul utan alkohol och 
droger. Projektet syftar också till att integrera 
ungdomar från hela Stockholm och dess för-
orter. År 2020 var det inte möjligt att arrang-
era ett så stort evenemang med så många på 
plats. Men istället för att ställa in detta populä-
ra ungdomsevenemang så valde vi att använda 
vår digitala plattform instagram och sända live 
därifrån.  

REPLOKAL 
UC har en replokal som ungdomarna får 
boka in sig i och repa, det arrangeras sedan 
spelningar för ungdomarna som repar i vår 
replokal då dom kan uppträda i vårt café. 
Replokalen är till för att uppmuntra och möj-
liggöra för ungdomar att vara kreativa med 
musik, vare sig du är nybörjare eller etablerad 
bandmedlem.  

LOVKOLLO 
UC åker ut till Birkagårdens kollogård och er-
bjuder natur och havsaktiviteter i Stockholms 
skärgård under loven. Under 2020 var detta 
extra viktigt då fler barn var hemma under 
loven och inte kunde resa på samma sätt. Lov-
kollo är mycket uppskattat och under höst-, 
sport- och påsklov sprudlar gården av barn-
skratt och bus. Så som det ska vara på kollo.  

LAN 
UC arrangerar 24 timmars LAN-träffar då 
ungdomarna spelar dataspel. Ungdomarna är 
själva med och planerar kvällarna. Många av 
dessa ungdomar träffas aldrig fysiskt annars 
utan sitter hemma själva framför sina datorer. 
Detta projekts syfte är att ungdomar med 
dataspel som intresse ska träffas fysiskt och 
umgås utan att ta bort det dom tycker om! 

BIRKALOPPET 
UC ungdomar arrangerar en löptävling som 
går av stapeln en gång per år och då erbjuds 
tre olika klasser att springa. Knatteklassen, 
mellanklassen och ungdomsklassen.  

  
Birkagårdens ungdomsverksamhet
Adress: Karlbergsvägen 86B 
Ansvarig: Oskar Norberg 
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15-30
BESÖKARE VARJE VECKA

194
BESÖKARE UNDER ÅRETS EVENEMANG

UNGDOMSVERSAMHET
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IVARSUDDE

Ivarsudde ligger vid Lidöfjärden på Vätö, 
nordost om Norrtälje, cirka 8 mil från Stock-
holm. Läget i Stockholms yttersta skärgård ger 
en fantastisk naturupplevelse där havet, vinden, 
solen och månen styr. Här har Stiftelsen Birka-
gården en kollogård och har arrangerat kollo 
sedan 1927 

KOLLO 
Under ett år med Corona har vi ändå kunnat 
ha full verksamhet, vi har jobbat mycket med 
nya rutiner och utvecklat en handlingsplan 
mot covid-19. Ingen insjuknade i covid-19 på 
kollo och vi kunde mer eller mindre genomfö-
ra vår verksamhet som vanligt. 

Under sommarmånaderna juni, juli & augusti 
arrangerar Ivarsudde fem perioder 8-14 dagar 
långa. Dessa perioder är upphandlade med 
Stockholms stad och tar in barn från hela 
kommunen. Vi har väldigt högt söktryck, varje 
år söker ca 500 barn våra 240 kolloplatser. Vi 
är stolta över att vara första kollo att erbju-
da könsneutrala rum och första kollo att gå 
med i Prideparaden, våran likabehandlingsplan 
genomsyrar hela verksamheten. Målsättningen 
med verksamheten är : 

• Trivsel och trygghet 
• En avstressad miljö 
• Möjlighet till aktiviteter som inte finns i 

stan t ex fiske, bad, båtliv och andra natu-
rupplevelser 

• En bra kamrat- och vuxenkontakt 
• Möjlighet att bli sedd och bekräftad som 

de individer barn är 
• Tillfälle att göra nya saker 
• Gruppkänsla, vi kallar den ”Ivarskänsla” 
• Framför allt, en härlig upplevelse 

Några ord från barnen: ”vi är som en stor 
familj”, ”jag vill aldrig åka hem”, ”nästa sommar 
vill jag stanna hela sommaren”, eller som en 
förälder sa, ”Jaha, nu skall vi hem och längta 
efter nästa sommar. Hemma hos oss spelar 
det ingen roll vad vi hittar på – ingenting är 
roligare än Ivarsudde”. Det härliga är att detta 
gäller för såväl barn som för oss i personal-
gruppen! 

Det är inte bara under sommaren vi har verk-
samhet på Ivarsudde, detta händer under året! 

• Påsklovskollo: ungdomsverksamheten UC 
tillsammans med Storfritids åker ut på 
lovkollo 15 ungdomar 

• Förberedelse i juni för alla i kollopersona-
len inför sommaren 

• Prova på Kollo i maj för barn i årskurs 1-3 
• Sommarkollo: 10 juni - 20 augusti 250 

barn uppdelade på 5 perioder 
• höstlovskollo: ungdomsverksamheten UC 

tillsammans med Storfritids 15 ungdomar 

EXTERN VERKSAMHET
• 1-2 sept Norrtäljepedagogerna 
• 4-6 sept Bröllop 

Ivarsudde kollo
Adress: Ivarsuddevägen 44, Vätö
Ansvarig: Oskar Norberg 
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250
FYLLDA SOMMARKOLLOPLATSER

82
BESÖKARE /DELTAGARE

124
BESÖKARE /DELTAGARE

KOLLOVERKSAMHET

ÖVRIG INTERN VERKSAMHET

ÖVRIG EXTERN VERKSAMHET
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Rektor har strukturerat upp den inre orga-
nisationen för att skapa flera forum dels för 
kontinuerliga pedagogiska diskussioner och 
handledning men också för att följa upp barn 
i behov av särskilt stöd och organisatoris-
ka veckomöten på varje förskola.  Vi har nu 
en grundverksamhet med ett strukturerat 
veckoschema där ett processinriktat arbetssätt 
tydliggör 

Utifrån våra gemensamma ställningstaganden 
kring den pedagogiska verksamheten har alla 
arbetslag vidareutvecklat sina lärmiljöer för att 
matcha Lpfö 18 krav. Det innebär bland annat 
att vi har köpt in pedagogiskt material, skaffat 
fler digitala verktyg, satsat på språkplattformen 
Polyglutt. 

Vi har tagit fram en Plan mot diskriminering 
och kränkande behandling för att medvetan-
degöra pedagoger och förebygga diskrimine-
ring och kränkande behandling. 

För att starten på förskolan ska bli bra för 
både barn och förälder har vi tagit fram en 
gemensam introduktionsmanual som baseras 
på aktuell forskning kring barns anknytning..

Birkagårdens förskolor 
Adress: 74.an Karlbergsvägen 74-76
Adress Solägget: Birkagatan 16
Adress Matteus: Karlbergsvägen 80 
Adress Karlavagnen: Tomtebogatan 45-47

Kontaktperson: Rektor Jenny Sjöberg

FÖRSKOLA

Birkagården har bedrivit olika former av för-
skoleverksamhet i mer än 100 år. Redan när 
Birkagårdens startades, 1912, fanns det verk-
samhet för våra minsta men då under namnet 
kindergarten. Med åren har verksamheten 
utvecklats dels av egen kraft, dels på grund av 
de med åren allt högre krav som myndighe-
terna nu ställer på verksamheten. 

I dag styrs mycket i verksamheten av den läro-
plan riksdagen beslutade om 2018, Lfpö 18.  

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för 
ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg 
och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå 
från en helhetssyn på barn och barnens behov 
där omsorg, utveckling och lärande bildar en 
helhet. I samarbete med hemmen ska för-
skolan främja barnens utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar.  

I utbildningen ingår undervisning där barnen 
ska stimuleras och utmanas med läroplanens 
mål som utgångspunkt och riktning och syftar 
till utveckling och lärande hos alla barn. 

Den nya läroplanen föreskriver att varje skola 
och förskola ska ledas av en rektor. Birkagår-
den har sedan september 2019 en ny rektor 
får våra förskolor, Jenny Sjöberg. Under 2020 
anställdes en pedagogisk utvecklare, Linn Fors-
sén, med uppdraget att stötta pedagogerna 
med pedagogisk handledning.  

Under 2020 har fokus legat på att skapa en 
likvärdig förskola där alla arbetslag bedriver en 
likvärdig undervisning. En viktig förutsättning 
för detta har varit att rekrytera  både erfarna 
barnskötare och förskollärare som är vana att 
arbeta med systematiskt kvalitetsarbete där 
målstyrning ingår.  En annan förutsättning har 
varit att få in planerad reflektionstid, både i 
arbetslag men också individuellt, för att kunna 
stämma av sin verksamhet mot de uppsatta 
strävansmålen i Läroplanen för förskola 18 
(LpFö 18). s. 
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