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Norlandias samhällsansvar
I handen håller du 2016 års utgåva av Norlandias CSR-rapport. En rapport som belyser
Norlandias arbetsinsatser på våra förskolor, patienthotell och äldreboenden och det
värde vi skapar för våra kunder varje dag. Med rapporten är vår förhoppning att inspirera
offentliga såväl som privata aktörer att ta del av Norlandias arbetssätt samt få kunskap
om hur vårt arbete är i linje med vår vision om att förbättra välfärdstjänster och bli en
referens i samhället.
Rapporten belyser även Norlandias arbete med kvalitet. Under de senaste åren har
Norlandia genomfört betydande investeringar i vårt kvalitetsledningssystem som vi
använder i hela koncernen. Vi har även genomfört utbildningar och kompetensutvecklat
medarbetarna för att säkerställa att medarbetarna arbetar enligt organisationens högt
fastställda kvalitetsmål. Under 2016 blev Norlandia åter certifierade av externa ISOrevisorer. Vi har i år även blivit certifierade för vårt miljöarbete. Sammanfattningsvis är
Norlandia idag certifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.  
Under 2015 enades världens länder i Paris om ett nytt globalt klimatavtal. Det nya
avtalet är ett ramverk för ländernas klimatarbete under lång tid framöver och är
rättsligt bindande. I linje med avtalet arbetar Norlandia aktivt med att reducera
vår klimatpåverkan, exempelvis genom minskad energiförbrukning samt ett aktivt
återvinningsarbete på våra verksamheter.
Europas flyktingsituation och utmaningarna med att integrera nya befolkningsgrupper i
Europas städer och samhällen har under en lång tid dominerat media. I Norlandia ser vi
arbetskraftsinvandringen som en betydande resurs och i CSR-rapporten finner du goda
exempel på hur Norlandias verksamheter kan vara ett första steg in på arbetsmarknaden
och i det Skandinaviska samhället och kulturen.
Privat vård och omsorg har under en längre tid varit en het debattfråga i Norge och
Sverige. Begreppet vinster i välfärden har stått i centrum för debatten, områden som
kvalitet och värdeskapande insatser har tyvärr fått en mindre framträdande plats.
Norlandias ståndpunkt och fasta övertygelse är att konkurrens är bra eftersom det driver
innovation. Norlandia driver ett betydande antal äldreboenden i Norden och i rapporten
lyfter vi fram goda exempel på medarbetarnas arbete med att skapa en meningsfull
tillvaro för våra kunder baserat på livskvalitet och välbefinnande.
Norlandia tar sitt samhällsansvar genom att erbjuda kvalitativa och individanpassade
tjänster samt genom att vara en ansvarsfull arbetsgivare. Vi är en pålitlig samhällsaktör
med ett genomgående miljömedvetet arbetssätt. Ett samhällsansvar är så pass mycket
mer än de sociala projekt vi stödjer ekonomiskt, för oss handlar det först och främst om
att uppnå vår målsättning om ett gott liv – varje dag för våra barn, hotellgäster och äldre.
Norlandia har fler än 5900 anställda i fyra länder och vi fortsätter att växa. Kvalitén i våra
tjänster är direkt avhängigt av hur Norlandias medarbetare bemöter och interagerar med
våra kunder. Norlandias medarbetare är vår viktigaste resurs, därav är denna rapport en
reflektion av det värdefulla arbete Norlandias anställda genomför varje dag.  
Med vänliga hälsningar
Hilde Britt Mellbye
Koncernchef
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Historien om
Norlandia

Bröderna Kristian och
Roger Adolfsen förvärvar
sitt första hotell.

1990

1992
-93

Benn Eidissen (1992) och
Even Carlsen (1993)
grundar två separata
förskoleverksamheter i
Norge.

1997

Benn Eidissen och Even
Carlsens bolag fusioneras.

2008

Kristian och Roger Adolfsen
köper in sig i Benn Eidissen
och Even Carlsens
förskoleföretag samtidigt
som de förvärvar ett ﬂertal
andra företag genom ACEA
Holdings AS.

2009
-11

Flera uppköp av förskoleverksamheter genomförs.

Even Carlsen
Kristian och Roger Adolfsen
grundar formellt Norlandia
Hotels & Resorts som idag
består av 30 verksamheter
runt om i Skandinavien.

1995

Benn Eidissen
Efter lyckad etablering av
Norlandia Hotels & Resorts,
grundas Norlandia Care AS
som en spinoﬀ från
Norlandia Hotels & Resorts.

1997

Kristian Adolfsen

Private Equity bolaget FSN
Capital förvärvar 45 % av
Norlandia Care AS.

2007
Roger Adolfsen

2011

Obligationslån på NOK 500
miljoner upptas i april
2013. Tilläggslån på NOK
150 miljoner tas i
december 2014.

2013
-14

2015

66

ACEA köper Norlandia Care
AS vid den tidpunkt då FSN
Capital lämnar bolaget.
ACEA får namnet Norlandia
Care Group AS (NCG).

CORPORATE
NORLANDIA SOCIAL
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NCG förvärvar i Sverige
äldreomsorgsföretaget
Kosmo och förskolorna i
Kids2Home. Det gemensamma bolaget når en
omsättning på NOK 3
miljarder.

Här startade allt. Andungen förskola
på Andøya byggdes 1991.

Den ursprungliga Norlandiakartan.
Kartan utarbetades runt 1750.

Flygfoto av Bleiksoya nära Andenes.
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Foto: Ola Albert Bjerrang
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Kvalitet i centrum

Att erbjuda kvalitet i våra verksamheter är
Norlandias viktigaste arbetsuppgift. För att
vi som företag ska nå framgång och för att
de kunder som vi servar varje dag - barn,
föräldrar, boenden, anhöriga, gäster - ska
vara nöjda och trygga att använda våra
tjänster, är kvalitet i allt vi gör av yttersta
vikt.
Kvalitet uppstår i mötet mellan oss och den
boende, barnet eller föräldern. De äldre
på våra boenden ska uppleva trygghet,
stimulerande aktiviteter, god mat och
lyhördhet från oss. Våra barn i förskolorna
ska komma till en trygg och stimulerande
miljö, där man möts av erfarna pedagoger
som ser och utvecklar barnen.  Detta
arbetar våra kompetenta medarbetare med
varje dag, året runt. Det är i det dagliga
arbetet som kvalitet mäts och uppstår, det
handlar om allt vi gör och hur vi utför våra
insatser för våra kunder.
Norlandias systematiska kvalitetsarbete
För att säkerställa kvalitet i våra tjänster,
är det viktigt att vi systematiserar och
kontrollerar vårt kvalitetsarbete. I Norlandia
arbetar vi med kvalitetsledningssystemet
TQM, Total Quality Management. Systemet
implementerades 2011, ISO-certifierades
2015 och säkerställer att samtliga
medarbetare har tillgång till styrdokument
och rutiner. Kvalitetsledningssystemet
omfattar ett elektroniskt händelse
hanteringssystem där synpunkter och
klagomål registreras, hanteras och följs upp.
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Händelsehantering
Norlandia har som mål att öka antalet
registreringar som läggs in i vårt
kvalitetsledningssystem för att på så sätt
få en översikt över de avvikelser och
fel som begås inom företaget. Vi är en
organisation som ständigt vill lära och
förbättra oss utifrån de händelser som
registreras.
Under 2015 registrerade vi totalt 17
252 händelser inom hela koncernen.
Det är ungefär 100 fler registreringar än
under 2014. På flera håll har Norlandia
arbetat aktivt för att öka frekvensen av
registreringar. Grafen på nästa sida visar
att detta arbete har gett resultat. På
förskolorna i Norge kan man exempelvis
se en tydlig ökning. När det gäller
hotellen i Norge har antal registreringar
varierat något från år till år, som grafen
visar. Äldreomsorgen i Sverige och Norge
har flest registreringar och de ökar även
över tid.  
Grafen visar de olika kategorier av
registreringar som görs, det vill säga
förbättringsförslag, avvikelser och
observationer.

Händelsehantering TQM
Antal

4500

2015

4000

2014

3500

2013

3000

2012

2500
2000
1500
1000
500
0
Äldreomsorg
Norge

Äldreomsorg
Sverige

Förskolor
Norge

Förskolor
Sverige

Förskolor
Nederländerna

Våra medarbetare
Norlandias 5735 medarbetare är vår
viktigaste resurs och bidrar till att skapa
ett gott liv – varje dag för våra kunder. Att
våra medarbetare trivs hos oss visar sig i att
frisknärvaron har ökat stadigt de senaste
åren och ligger nu på över 92 %. Målet nästa
år är att öka denna till 94 %.
Susanne Levinsson
Undersköterska

ISO-certifiering
Norlandia ISO-certifierades i mars 2015 enligt
9001 och revideras årligen av ett externt
certifieringsorgan, Intertek som är godkänt
av Swedac. Intertek kontrollerar att vi lever
upp till de krav som certifieringen ställer och
att vi följer våra rutiner. Revisionsprocessen
är en gedigen genomlysning av vårt företag
där Intertek besöker våra verksamheter på
plats för att säkerställa att det systematiska
kvalitetsarbetet utförs på ett tillfredställande
sätt. Även koncernledningen revideras. För
koncernledningen är det styrprocesser,
planering och implementering som
undersöks.  

“Jag trivs jättebra att arbeta på
Norlandia eftersom jag först och
främst arbetar med så duktiga
och ambitiösa kollegor. Jag kan
själv påverka min arbetssituation
eftersom jag arbetar m
 ed stor
frihet under ansvar. ”

Frisknärvaro
2015
2014
2013

92,03%
91,85%
91,73%

Under revisonen 2015 fick vi fram många
goda förbättringsförslag för Norlandias
verksamheter och för koncernen som helhet.
Förbättringsförslagen har organisationen
arbetat med genom året och flera
förändringar har genomförts som ett direkt
resultat.
Revisionen av Kosmo 2015 fungerade också
som ett viktigt verktyg i integrationsarbetet
mellan Kosmo och Norlandia för att
kartlägga skillnader i Kosmos och Norlandias
kvalitetssystem. Denna kartläggning
9
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Hotell
Norge

Hotell
Sverige

Hotell
Finland

hjälpte oss att utveckla vårt gemensamma
kvalitetsarbete vilket ledde till en gemensam
ISO-certifiering 2016.
Norlandia har aktivt valt att ha ett
gemensamt ISO-certifikat, och inte dela
upp det per affärsområde eller land.
Bakgrunden till detta är att vi vill att alla
våra verksamheter, oavsett land eller
affärsområde, skall leverera samma nivå
av kvalitet. När vi revideras och certifieras
gemensamt blir det stort fokus på att alla
levererar, annars är det ingen som blir
certifierad.
En verksamhetschef inom äldreomsorgen
reflekterar över revisionen:
”Det är fantastiskt roligt och tillfredställande
att kunna bevisa för externa revisorer att
vi följer lagar och avtal samt att alla inom
Norlandia arbetar enligt vår värdegrund
CARE.”
ISO-certifiering inom miljöarbete
Under året har ett miljöarbete pågått då
vi utökat vår ISO-certifiering inom miljö,
14001:2015.
Vi har i och med detta infört en kvalitetsoch miljöpolicy som genomsyrar hela
vår organisation. Med ett ökat fokus på
miljön strävar Norlandia efter bidra till
en klimatvänlig utveckling inom våra
affärsområden. Vi har formulerat ett antal
miljömål som vårt miljöarbete kretsar kring,
bland annat ska våra enheter källsortera
minst fem sorters avfall i slutet av 2016 och
energiförbrukningen av el ska reduceras med
5 % i koncernen.

Kategori av händelsehantering i TQM
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RESULTAT KVALITETSMÅL 2015
• Kundnöjdhet  
Mål: 85 %
Resultat: 84,3 %
• Medarbetares värdering av kvalitet
Mål: 3,5 av 4
Resultat: 3,4 av 4
• Medarbetares kunskap om etiska
riktlinjer
Mål: Alla ska känna till våra etiska
riktlinjer
Resultat: 3,6 av 4
KVALITETSMÅL FÖR 2016

Förskolor
Sverige

Förskolor
Nederländerna
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Hotell
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På Norlandias verksamheter arbetar
medarbetarna aktivt med att uppnå
organisationens uppställda miljömål. På
Lövuddens förskola har barnen tagit fram
en miljösymbol i form av en jordglob som
ska symbolisera var man kan spara energi på
förskolan. Barnen har nu satt upp symbolen
på lampor och andra ställen där de upplever
att man kan spara energi.

I Sverige genomför Socialstyrelsen varje år
en brukarundersökning hos äldre som bor
på äldreboenden runt om i landet. På flera
av frågorna som speglar själva kärnan i vårt
kvalitetsarbete – nämligen hur vi bemöter
våra boende och tar hänsyn till deras behov
– fick Norlandia särskilt bra resultat. 94 %
av de äldre på våra boenden* menar att
personalen bemöter dem på ett bra sätt.

Bra resultat i årets kundundersökningar
Som ett led i kvalitet- och förbättringsarbetet
genomför vi kundundersökningar. Våra
kunder är våra viktigaste bidragsgivare till
förslag på hur vi kan utvecklas och göra saker
bättre.

*på Norlandia Cares verksamheter 2014

Kundundersökningar genomförs i alla
marknader och resultaten används aktivt. Vi
genomför både våra egna undersökningar
och deltar i offentliga eller kommunala
undersökningar.  I både Norlandias egen
samt i externa undersökningar uppnådde vi
goda resultat. I vår egen undersökning var
närmare 85 % av våra kunder nöjda med
våra tjänster, vilket också var det mål vi satt
för året.

• Kundnöjdhet: 90 %
• Medarbetarnöjdhet: 3,5 av 4
• Frisknärvaro: 94 %

Hotell
Norge

NORLANDIA CARE GROUP

Sirishof vård- och omsorgsboende, Örebro

Utmärkelser och priser

Hög kvalitet - Sirishof
Sirishof vård- och omsorgsboende visar i en
färsk uppföljning av Örebro kommun på en
hög kvalitativ vård.
”Totalt sett får Sirishof en mycket bra
bedömning. Man arbetar med ständiga
förbättringar och jag känner mig trygg i
att våra äldre får en bra verksamhet på
detta boende. Man har ett bra system för
kontaktmannaskap, som ger möjlighet
för boende och anhöriga att påverka
verksamheten”, säger Fisun Yavas, vice
ordförande i programnämnd social välfärd.
Bra mat i äldrevården - tilldelades
Garnisonen
På Garnisonen har verksamhetschef
Anna Bergdahl med sitt matlagningsteam
bestående av Pernilla Roos, Carin
Gunnarsson, Jessica Bladh och Lisa Branth.
De har jobbat för att lyfta maten och
måltiderna till högre höjder. Priset har
tilldelats av en enhällig priskommitté på
Hagdahlsakademien.
Juryns motivering lyder: “Som kvitto på ett
framgångsrikt koncept; hemlagad, varm,
näringsrik och smakrik mat som lagas med
kärlek och serveras i en trevlig miljö har
Garnisonen utsetts till vinnare av priset Bra
mat i äldrevården”.
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Pia Sjölund, Hagalidsgården

Gott ledarskap inom demensvården
Pia Sjölund verksamhetschef på
Hagalidsgården i Västerås fick 2015 pris för
Gott ledarskap inom demensvården.
I motiveringen till priset framgår följande:
“Pias engagemang för att varje person
ska bli sedd har smittat av sig på hela
personalgruppen och gjort Hagalidsgården
till ett levande exempel på en
personcentrerad demensomsorg”.
Stockholms bästa äldreboende för
munhälsa prisas
För tredje året i rad delades priset
Guldtanden ut. Årets vinnare i Stockholm
var Granparkens äldreboende som visat
engagemang god munhälsa hos de boende
samt på ett utmärkande sätt samverkat med
tandvården för patientens bästa.

Banbrytande arbete
om barns trivsel och
engagemang

Frågeformuläret innehåller också
följdfrågor för att fånga upp djupare
information. Som avslutning på samtalen
ska barnen rita en teckning: ”Här gillar
jag mig själv bäst på förskolan”. Den som
intervjuar noterar också om barnet säger
något om sin teckning.

Norlandia genomförde i april 2016
en undersökning av 5-åringarna i de
norska och svenska förskolorna. Det var
början på en systematisk undersökning
av barnens trivsel och deltagande.
Vi skapade en relativt kort enkät
och vände oss till de äldsta barnen.
Frågorna på enkäten är hämtad från
frågeformuläret ”Barns trivsel och
deltagande i förskolan”, som utfördes av
NTNU Samfunnsforskning. Frågorna är
koncentrerade kring tre viktiga områden
inom pedagogisk kvalitet:

På uppdrag av Kunnskapsdepartementet
genomförde NTNU Samfunnsforskning
vid Barneverkets utvecklingssenter 2012
en undersökning av barn, föräldrar och
personalens upplevelse av deltagande
och trivsel i förskolorna. Samt hur
detta hänger ihop med olika förståelser
för kvaliteten inom förskolan. Denna
forskningsrapport från 2012 skrevs av
Åse Bratterud, Ellen Beate H. Sandseter
och Monica Seland. Frågeformuläret de
producerade och de insikter studien lade
fram har legat till grund för vår procedur
med enkäten.

• Barns trivsel
• Barns deltagande
• Relationer. Barn/barn och vuxen/barn
Frågeformuläret används som grund
för samtal i små grupper av 5-åringar,
genomfört av en pedagog som barnen
känner väl. Den som genomför samtalen
kommer överens med barnen om vad
som ska skrivas ner. Följande frågor är
kärnan i frågeformuläret:
1. Gillar du att gå i förskolan?
2. Vad är roligast att göra?
3. Kan du själv vara med och bestämma
vad ni ska göra på förskolan?
4. Kan du bestämma vem du vill leka med
i förskolan?
5. Har du några bra kompisar i förskolan?
6. Lyssnar de vuxna på dig när du pratar?
“Barns trivsel og medvirkning i
barnehagen”, NTNU Samfunnsforskning.

Föräldrar med barn i Norlandias förskolor
informeras om undersökningen i förväg
och kan välja att deras barn inte ska
delta i enkäten. Föräldrarna får också
information om det samlade resultatet,
givetvis anonymiserat. Resultatet
är en god utgångspunkt för analys
och reflektion om förskolans vidare
utveckling. Om det finns behov för
särskild uppföljning angående ett barn,
ger enkäten ett underlag för vidare
reflektion i ett föräldrasamtal.

Gillar du att gå i förskolan?

Ka
va

100 %

80 %
70,23 %
60 %

40 %

21,95 %

20 %

5,34 %

0%
Mycket bra
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Bra

Sådär

2,49 %
Inte så bra

Från vår undersökning i april 2016. 863 barn deltog i undersökningen.

,49 %

Barn används allt för sällan som
informanter, något som vi istället vill
försöka utnyttja. Systematisk information
från barnen om deras upplevelse
och trivsel kommer att stärka vårt
förändringsarbete inom kvalitetsområdet.
Årets undersökning kommer återkomma
i en utvidgad form, med fler frågor och vi
planerar att fråga både 4- och 5-åringar.

utvecklar samspelet mellan barn eller
mellan sig själva och barnet, att vuxna
bråkar, att barnen inte känner sig sedda
av de vuxna. Att de själva eller andra barn
blir mobbade eller att de måste delta i
aktiviteter som de själva inte valt.”

Norlandias arbete inom det här området
är tätt knutet till den norska förskolelagen
§ 3 om barns rätt till medverkan och
inflytande. Vi har också inspirerats av
Utdanningsdirektoratets vägledning
”Barns trivsel – vuxnas ansvar” från 2012.
“Här är lekstugan ute. Där gillar jag att
vara. Vi brukar klättra upp på taket och
där finns en rutschkana. Jag gillar att ha
på mig t-shirt och shorts.”

Författarna till NTNU-studien poängterade
i sin sammanfattning följande (och det är
forskningsrön som vår egen undersökning
nu stödjer): ”Det finns positiva kopplingar
mellan barns generella trivsel i förskolan
och att de gillar vanliga vardagsaktiviteter,
att de fritt kan använda sig av rum, lek
och inventarier inne och ute. Och får
vara med och bestämma om allt detta.
Medbestämmande i form av att själv
kunna påverka hur de själva ska agera
och vad de kan göra ser alltså ut att vara
viktigt för barnens trivsel i förskolans
vardag.

Gillar du att gå i förskolan?

100 %

80 %
70,23 %
60 %

40 %

21,95 %

20 %

0%
Mycket bra

Bra

Kan du vara med och bestämma
vad ni ska göra i förskolan?

Det finns olika faktorer som påverkar
barnens trivsel negativt i förskolan. Till
5,34 %exempel om vuxna inte stödjer och
2,49 %
Sådär

Ja, ofta

51,9 %

Några gånger

6,04 %
3,08 %

Nästan aldrig
Nej, aldrig

Inte så bra

Kan du vara med och bestämma
vad ni ska göra i förskolan?

38,98 %

38,98 %

Kan du bestämma vem du vill
leka med i förskolan?

Ja, ofta

51,9 %

Några gånger

6,04 %
3,08 %

Nästan aldrig
Nej, aldrig

e så bra
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75,48 %

Ja, ofta

22,61 %

Några gånger
Nästan aldrig - 1,32 %
Nej, aldrig - 0,6 %

Tåsen helsehus, Oslo

Helsehus –
en hälsofrämjande
boendeform

Helsehus är en ny boendeform i
Norge som erbjuder korttids- och
rehabplatser till äldre personer med
funktionsnedsättning. Målsättningen med
boendeformen är att samla patienter
och kompetens under ett och samma
tak och erbjuda professionella vård- och
omsorgstjänster med en hälsofrämjande
inriktning. Genom att stärka hälsan
skapas möjligheter och förutsättningar för
att den äldre ska kunna bo kvar hemma i
sin egen bostad så länge som möjligt.  
Oslo kommun är en av de kommuner
som genom politiska beslut öppnat
Helsehus. I Oslo-området finns idag fyra
verksamheter, tre i regi av kommunen
och det fjärde, Tåsen helsehus, i regi av
Norlandia. Tåsen helsehus var tidigare
ett äldreboende, Tåsenhjemmet, som
även det drevs av Norlandia. Genom
en omvandling från äldreboende till
Helsehus erbjuder Norlandia idag 137
korttids- och rehabplatser till kommunens
invånare.
Tåsens rehab-platser är en långsiktig
boendeform med full tillgång till
professionella vård- och omsorgstjänster
inom avancerad sjukvård, rehabilitering
och ergo/fysioterapi. Korttidsplatserna är
som namnet antyder en boendeform på
kortare sikt för personer som antingen
är under utredning, för att avlasta
närstående och som i mindre skala är i
behov av rehabiliterande insatser.
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Helsehusets personalgrupp
innehar kompetens att utföra
avancerade behandlingsmetoder
och sjukvårdsinsatser på uppdrag av
sjukhuset. Oavsett vilken tjänst som
är aktuell kan kunden alltid känna
sig trygg med att få förstklassiga
vård- och omsorgstjänster utförda av
specialistutbildade läkare, sjuksköterskor,
arbetsterapeuter, fysioterapeuter och
undersköterskor.  
För Norlandia har Tåsens omvandling
från äldreboende till helsehus primärt
inneburit ett betydande arbete med
att specialutbilda verksamhetens
medarbetare. Genom specialiserade
utbildningsledare från bland annat
Diakonhjemmet Sykehus i Oslo har
kompetenshöjande insatser genomförts
för att kunna möta den nya kundgruppens
ökade behov.
Inför framtiden är bedömningen att allt
fler norska kommuner kommer öppna
Helsehus. Än så länge är det de större
kommunerna som gjort slag i saken
eftersom det är i dessa områden som
behovet är som störst. Men det är inte
otänkbart att de mindre kommunerna på
sikt kommer följa de större i fotspåren.
Norlandia ser gärna att fler och fler
Helsehus etableras i Norge för att kunna
erbjuda våra kvalitativa tjänster till alltfler
kunder.

Gåva till hjälp
organisationen CARE

Under 2015 beslutade Norlandia
att en del av den årliga julgåvan
till medarbetearna skulle tillfalla
hjälporganisationen CARE. Pengarna var
öronmärkta för syriska flyktingar. CARE är
en av världens största hjälporganisationer
och de har satt in stora resurser för att
hjälpa flyktingar i hela regionen kring
Syrien. Dessutom hjälper de flyktingar
som försöker ta sig in i Europa, i
exempelvis Serbien och Kroatien delar de
ut paket med bland annat mat, vatten,
blöjor, våtservetter och barnmat.
Kriget i Syrien har nu pågått i mer än fyra
år och miljoner människor är i stort behov
av akut hjälp. Så här långt har CARE nått
över en miljon flyktingar. 75% av de som
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behöver humanitär hjälp är kvinnor och
barn. Kvinnor på flykt är kvinnor med
ansvar för barn, äldre och sjuka. I en av
fyra syriska flyktingfamiljer i Egypten,
Libanon, Irak och Jordanien försörjer
kvinnan ensam familjen. Därför fokuserar
CARE på hjälp till kvinnor.
Många av kvinnorna på flykt är gravida,
därmed är mödravård ett centralt inslag i
hjälparbetet. För den ekonomiska gåvan
som CARE fick av Norlandia har det bland
annat införskaffats ”kvinnopaket” med
blöjor, bindor, barnmat och hygienartiklar
samt gett familjer varma kläder och filtar.

Vi går till…
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uppmärksammade varje gång vi
nådde ett av våra delmål” berättar
kulturmedarbetaren Belinda Leikanger
Voje på Gullhaug bo- og behandlingshem
i Bærum.

Den fiktiva resvägen hade etapper
genom Europa och öppnade för många
goda samtal om destinationer på den
specialgjorda kartan som varje enhet
mottog. En 100 meters promenad
motsvarade 1 km på resvägen. När
verksamheten kom upp i 1700 km hade
de tagit sig hela vägen till Wien! För att
skapa tävlingsanda i kampanjen frågade
vi: Vilket boende kommer först till Wien?

På avslutningsdagen möttes runt 80
pigga äldre från Madseruds vårdboende,
Oppsalhjemmet och Tåsenhjemmet i
Oslo, Gullhaug bo- og behandlingshem i
Bærum, samt Orkerød vårdboende och
Skoggata bo- og behandlingscenter i Moss
för att gå den sista etappen över mållinjen
i Frognerparken. Som sig bör firade man
med wienerbröd, wienerkorvar och en
härlig wienervals i parken. Äldrebyråd
i Oslo, Aud Kvalbein, skänkte glans åt
arrangemanget och höll ett motiverande
tal till deltagarna före start: “Det
viktigaste är att vi rör på oss och bevarar
hälsan!”

Initiativet kom från början från
kulturchefen Tirill Fjeld på Skoggata
bo- og behandlingshem i Moss, där man
tidigare hade genomfört ett liknande
projekt. Norlandias kulturchefer och
kulturmedarbetare planerade och
genomförde projektet tillsammans med
de boende – alla med stort engagemang!

TYSKLAND

Bli med

Under våren och sommaren
2015 arrangerade Norlandia en
aktivitetskampanj för de boende på
våra äldreboenden. Eftersom 2015 var
Friluftslivets år ville vi uppmärksamma
hur motion och utevistelse påverkar
hälsan positivt. Kampanjen fick namnet
“Vi går till Wien” och hade som mål att få
boenden och anställda att komma ut och
röra på sig extra mycket under perioden 7
maj-27 augusti. Det viktigaste var att vara
utomhus och ha roligt tillsammans!

289 km
293 km
443 km
345 km
331 km

“På Gullhaug knöt vi skosnörena extra
noga och gladde oss till sommarens
kollektiva promenad till Wien! Vi
hade det trevligt tillsammans och

Affischen ”Vi går till Wien” med hela
resvägen markerat på kartan.
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Alla aktiviteter de boende deltog i
under dessa månader blev omräknat
till kilometer på resvägen. Boende och
anställda njöt under turen av köttbullar
i Göteborg, röda pölser i Köpenhamn,
berlinerboller i Berlin och tjeckisk öl i Prag.

Kulturchef Tirill Fjeld berättar:
“Målsättningen med kampanjen var att
uppmuntra till aktivitet och gemenskap.
Alla äldreboenden är nu med på detta
årliga projekt, så målsättningen är nådd.
2016 startade turen i Moss, där idéen
uppkom för två år sedan då de boende på
Skoggata gick till Paris”.

Norlandias aktivitetskampanj för äldre
avslutades med en gemensam målgång i
Oslos Frognerpark.

Efter målgången i Wien firades det med
wienerbröd, wienerkorv och en liten
wienervals.
17
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Att komma ut i arbete
skapar integration

Norlandia tror på rätten att alla människor
utifrån sina förutsättningar ska ha en
plats i arbetslivet och kunna få bidra med
arbete. Vi strävar efter en mångfald hos
våra anställda både för att kunna inspirera
och utveckla varandra men även för att
bättre kunna möta olika behov hos våra
kunder.

förutsättningar. Våra uppskattade Misa
praktikanter fyller ofta en social funktion
hos de äldre, man för givande samtal,
följer med på promenad, äter tillsammans
eller spelar musik. En av våra praktikanter
som varit hos oss en längre tid spelar
gärna piano för de äldre och har bidragit
till många fina musikstunder.

På flera av Norlandias äldreboenden i
Stockholm har vi sedan en tid tillbaka
samarbetat med organisationen Misa.
Misa erbjuder arbetsinriktad verksamhet
för människor som av olika anledningar
behöver hjälp att ta sig fram på
arbetsmarknaden. Man kan ha någon
form av funktionshinder, ha drabbats av
sjukdom eller psykisk ohälsa, utbrändhet
eller liknande. Misas grundidé är att
alla människor kan delta i samhället och
arbetslivet med rätt stöd.

På Årsta vård- och omsorgsboende har vi
ett långvarigt samarbete med Lärvux, en
kommunal vuxenutbildning för individer
med inlärningssvårigheter. Elever på
Lärvux som har inriktat sig på vård och
omsorg får komma på yrkespraktik hos
oss för att få en inblick i hur arbetet på
ett vårdboende fungerar. Praktikanterna
hjälper till med viktiga sysslor såsom att
umgås med de äldre och hjälpa till i köket.
”Våra praktikanter är uppskattade av de
boende och personal och vi hoppas att
deras tid här skapar insikt i hur det är att
ingå i en arbetsgrupp med allt vad det
ger av meningsfullhet och gemenskap”,
säger Ann-Christine Johansson,
verksamhetschef på Årsta.

På Kattrumpstullens äldreboende tar
Norlandia emot medarbetare från Misa,
som vi handleder och stöttar till att
praktisera hos oss utifrån sina individuella
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Meningsfull
fritidsaktivitet i
Nederländerna

Utöver förskolor driver Norlandia även
fritidsverksamhet i Nederländerna för barn
mellan 0-4 år och barn i åldrarna 4-12. En
fritidsverksamhet ska såklart drivas på ett
annat sätt än en både en förskola och en
skola. Barnen på våra fritids i Nederländerna
ska få göra det som de själva vill. Vi är
medvetna över att det är deras fritid och vi
försöker göra det möjligt för dem att slappna
av och ha det trevligt. Vi tillhandahåller
många aktiviteter men det är frivilligt för
barnen att delta. Aktiviteterna kan vara till
exempel konst, matlagning, spel, friluftsliv,
snickra eller läxhjälp.
I Nederländerna börjar barnen i skolan när
de är fyra år gamla och ungefär 40% av
barnen går på fritids men många av dem
inte varje dag. En skoldag slutar runt klockan
tre och då börjar fritidsaktiviteterna. På de
12 semesterveckor då skolan är stängd men
föräldrarna jobbar är fritids öppet mellan
07:30 och 18:00 och Norlandia ger då barnen
en speciell upplevelse av lovet, med utflykter
till stranden, djurparker samt studiebesök
till intressanta verksamheter och offentliga
institutioner.
Det finns 1 vuxen på 10 barn på fritids och de
anställda är speciellt utbildade för att kunna
jobba på en fritidsverksamhet. Barnens
trivsel är viktig för oss, därför utvärderas den
systematiskt och barnens föräldrar fyller i
en enkät hur deras barn upplever fritids.
Och när barnen blir över 6 år genomförs
intervjuer för att ta reda på hur de upplever
verksamheten och resultatet förmedlas till
föräldrarna i årliga individuella möten.
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Fritidsverksamheterna är lokaliserad på olika
platser; några finns på själva skolan, eller på
en förskola och ibland på idrottsanläggningar.
Barnen är indelade efter ålder och
maximal gruppstorlek är 20 barn. Man
kan gå på fritids upp till 12 år men många
slutar använda tjänsten i 10-årsåldern.
Aktivitetsutbudet varieras såklart beroende
på ålder och plats. Måltider serveras inte
men frukt och dryck finns för de som vill
ha när de kommer till fritids. Då diskuteras
också vilka aktiviteter som ska utföras under
dagen och extra hjälp riktas mot de barn
som har svårt att komma igång eller saknar
vänner att vara med.

Måltider med
restaurangkänsla

På Norlandias verksamheter inom
äldreomsorg arbetar medarbetarna
enligt mat- och måltidsmodellen FAMM
inför och under måltidssituationen.
Modellen togs ursprungligen fram av
Guide Michelin och används som ett
ramverk i deras bedömningar av måltider
i restaurangmiljö. Genom fem aspekter
redogör modellen för att en måltid är så
mycket mer än det som ligger på tallriken
och ryms i glaset.
Madelene Karlsson arbetar på Norlandia
som måltidsutvecklare. Hon är utbildad
kostekonom vid Göteborgs universitet
där FAMM-modellen ingår som delkurs
i utbildningen. Madelene menar att
fördelarna med FAMM är många eftersom
modellen synliggör de olika delarna
som tillsammans påverkar en individs
upplevelse av en måltid.

Madelene Karlsson, måltidsutvecklare

man med små medel kan öka attraktionen
av en måltid. Att toppa med färskskuren
persilja och uppläggning i vackra fat är
två exempel som förhöjer stämningen.
Genom att utveckla rummet, eller
måltidsmiljön, med exempelvis tända
ljus och lugn musik i bakgrunden har
ytterligare förutsättningar skapats för en
upplevelse av restaurangkänsla.
I sin roll som måltidsutvecklare utbildar
Madelene Norlandias medarbetare i
FAMM. Teorin om modellen gås igenom
för att därefter diskutera och reflektera
tillsammans med medarbetarna hur
arbetat med måltidssituationen fungerar
i praktiken. Vid behov besöker Madelene
Norlandias verksamheter för att handleda
personalen, allt för att skapa en så hög
kundnöjdhet som möjligt.
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Andel personer med aktuell
genomförandeplan som innehåller
information om den äldres önskemål
och behov i samband med måltiderna.

Vad är FAMM?
FAMM är en förkortning av Fem Aspekter
på Måltids Modell. Modellens fem
aspekter är Rummet, Mötet, Produkten
(mat och dryck), Stämningen och
Styrsystem som alla har en inverkan
på en individs upplevelse av en måltid.
Idag bedrivs forskning och utbildning
inom FAMM vid restaurang- och
hotellhögskolan, Örebro universitet.  
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Källa: Kommun och Enhetsundersökningen 2015

Att skapa en restaurangkänsla inför
och under måltiden tycker Madelene
är viktigt. Måltiden är oftast en av
höjdpunkterna på dagen och genom
en förhöjd upplevelse stärks livskvalitet
och välbefinnande för den äldre.
Den aspekt som enligt Madelene bör
prioriteras är mötet eftersom studier
visar att bemötande såsom empati,
tillit och förtroende mellan individen
och medarbetaren är en särskilt viktig
förutsättning för en god måltidssituation.
Vad beträffar aspekten produkten, det vill
säga mat och dryck, menar Madelene att

Foto: Ingrid Fossvoll

Frukosten i Alna – en
bra start på dagen för
alla

Norlandias förskolor i stadsdelen Alna
i Oslo har inspirerats av den välkända
Oslofrukosten och erbjuder nästan 400
barn uppdelade på fem förskolor en
näringsrik start på dagen: Havregrynsgröt
med frukt eller russin. Detta populära
erbjudande infördes i februari 2016.
”Den främsta anledningen till att vi
införde detta är att alla barn behöver
en bra näringsrik start på dagen.
Havregrynsgröt ger mycket energi.
Den gör barnen mätta, nöjda och redo
för lek och lärande hela dagen.”, säger
projektledaren i Norlandia, Synve Reitan.
Upplägget bidrar till att alla barn får
en god frukost, då innehållet i barnens
medhavda matsäck kan vara väldigt olika
och därför också starten på dagen. De
flesta barn har haft med sig en lämplig
matsäck, medans andra bara haft med
sig lite kex till frukost. Barnen på de
fem förskolorna har föräldrar med en
bakgrund i 25 olika länder och därför
en mängd olika frukostvanor med sig
hemifrån.
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För många barn är havregrynsgröt en
ny upplevelse, men de flesta äter upp
när den serveras med banan och russin
på. Resultatet blir en bra start på dagen,
där barnen sitter tillsammans med sina
kompisar samt förskolepersonalen och
äter. Synve Reitan säger: ”Barnen gillar
lugn och ro på morgonen och sitter gärna
i 20-30 minuter. Det är verkligen en mysig
stund”.
”Vi skär upp frukt i bitar och varierar lite
vad vi serverar. Då och då har vi blåbär,
ibland kanel och russin. Men vi har alltid
banan och äpple som de kan lägga på
gröten, det gillar barnen verkligen”, säger
Reitan.
Synve Reitan: ”Internt i Norlandia kallar
vi det här för Alna-frukosten eftersom
vi var inspirerade av den historiska
Oslo-frukosten som serverades till alla
skolbarn i Oslo från 1932 till 1980.”
Norlandia serverar ungefär 8000 gratis
portioner varm gröt med tillbehör som
frukost till alla barn varje månad. Den nya
frukostrutinen har blivit bra mottagen av
både barn, föräldrar och anställda.

Självständiga barn ger
bättre ergonomi

En idé om den fysiska arbetsmiljön inom
förskolan uppkom på ett arbetsmiljömöte
i region Väst i Norge. Via medel från EU:s
Erasmus+ program blev idén till en publikation som diskuterades på förskolor runt om
i Europa.
De dagliga sysslorna som barn hjälper till med
själva, t.ex. av- och påklädning, måltidsbestyr
och toalettbesök ger barnen en möjlighet att
bli mer självständiga och förbättrar motoriken. I en hektisk vardag hjälper personalen
barnen med många av dessa sysslor men det
kan orsaka både mindre självständighet hos
barnen och mer slitage på personalen som
utför hjälpen.
Idéen kring dessa arbetsmiljöfrågor togs
vidare till en pedagogisk chefssamling och

Norlandiahallen

Norlandias ägare har starka band till
området i Nordnorgedär de vuxit upp.
Med önskan om att ge något tillbaka
till regionen blev de huvudsponsorer
för en nybyggd idrottshall på Andøya.

därefter en projektgrupp. Arbetsmiljöverkets
besök och handlingsplaner för förskolorna i
regionen låg till grund för häftet ”Back to Basic”, där de bästa exemplen från alla förskolor
samlades som inspiration till vidare arbete.
Intresset för idéerna och metodiken i häftet
har varit stort bland våra förskolor och häftet
var centralt i ansökan till Erasmus+, EU:s
organ för utbildning, ungdomar och idrott.
Som första förskoleföretag i Norge blev Norlandias anställda i region Väst tilldelat medel
för att resa till andra länder i Europa för att
jämföra praxis och reflektera över metodik
tillsammans med andra europeiska förskolor.
En engelsk utgåva av ”Back to Basic” har
producerats för att stimulera till goda diskussioner med förskollärare de möter i andra
länder.

Frisklivssentralen och Norlandias förskolor
hyr också regelbundet tider i hallen.
Det har varit flera stora
konsertarrangemang i hallen. Eidiessen
Consulting hade sitt 25-års jubileum och
Oslo Gospel Choir höll sin julkonsert i
hallen. På fredagar är det öppen hall. Som
namnet säger är hallen då öppen för alla,
men främst barn och unga.
Lokalsamhället på Andøya har helt
enkelt fått en sport- och eventarena som
möjliggör bästa möjliga tränings- och
konsertförhållanden året runt.

Koncernchef Hilde Britt Mellbye klipper
bandet tillsammans med Andøy kommuns
ordförande Jonni Helge Solsvik.

Norlandiahallen har varit full av
aktiviteter sedan öppningen i augusti
2015. Det är full fart från tidig
eftermiddag till sen kväll med besökare i
alla åldrar.
Hallen används på många olika sätt. Det
spelas mycket fotboll och en klättervägg
är under planering. Dessutom hyrs
hallen ut till försvaret som använt
den till fysträning och andra övningar.
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Foto: Moomin

I Norlandias finska förskolor lär de sig
engelska med hjälp av den prisbelönta
tjänsten Mumin språkskola.

Nyskapande
språkutbildning i de
finska förskolorna

Norlandias förskolor i Finland (Tenava)
har ingått ett samarbete med Mumins
språkskola för att lära barnen engelska.
Det nyutvecklade och prisbelönta
systemet kombinerar digitala verktyg
med finsk undervisningspedagogik för
småbarn, på ett unikt sätt. Lösningen
möjliggör för barn att utveckla
språkkunskaper genom social lek- och
gruppundervisning.
”Vi är väldigt entusiastiska till samarbetet
med Mumin, och sätter ett stort värde
vid deras starka pedagogiska förankring.
En viktig aspekt i våra förskolor är vår
fokusering på effektiv undervisning av hög
kvalitet i tidig ålder. Mumins språkskola
har skapat en väldigt bra tjänst som gör
integration av digitala lösningar i våra
dagliga rutiner möjlig.”, säger Jonna
Heikkilä specialpedagog för små barn i
Teneva.
”Den bästa tiden för barn att lära sig
språk är när de är små och har ett
naturligt intresse att öva. Denna möjlighet
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missar vi ofta i Finland. Dessutom bidrar
tidiga språkkunskaper till att öka barnets
generella utveckling. Positiva effekter
märks också senare i livet inom områden
som skolprestationer, koncentration,
sociala egenskaper och självkänsla.”,
berättar Anu Guttorm, som är CEO för
Mumins språkskola.
Pedagogik baserat på digitala tjänster
kombinerat med ett anpassat upplägg
för barn öppnar en helt ny värld av
möjligheter inom språkundervisning.
Till en början kommer tjänsten
att implementeras på fem av våra
verksamheter. Under hösten 2016
kommer den att användas på alla våra
förskolor i Finland och förväntningarna
är redan stora hos barn, föräldrar och
personal.
Mumins språkskola blev under 2015 vald
till årets bästa e-learningtjänst i Finland.

Matematikglädje
i förskolan

Hvalrossens förskola i Tromsø i Norge
genomförde vintern 2016 ett pilotprojekt
i matematik i samarbete med Nordnorsk
Vitensenter, förskoleutbildningen
vid Universitetet i Tromsø och
Matematikcentret i Trondheim.
Kompetensutvecklingsprojektet på
Hvalrossen fick namnet “När glädje
är målet”. Målet var bland annat att
öka personalens ämneskunskaper om
barns matematiska lärande, stärka
ämneskunskaper för att kunna stötta
barnens utveckling och utarbeta en
matematikplan för alla avdelningar. Alla
ur personalgruppen deltog, vilket var
viktigt för att uppnå projektets syfte.
Forskning har visat att tidig talförståelse
hos femåringar är den tydligaste
indikatorn för senare skolprestationer.
En studie genomförd 2007 av forskare
från Northwestern University i USA med
36.000 barn från England, Canada och
USA konkluderar att om barn presterar
väl i matematik i förskolan, så kommer de
också hävda sig när de kommer till skolan.
Barnen får alltså ett försprång i lärandet
vid tidig utveckling av matematisk
förståelse i förskoleåldern.
Hvalrossen startade upp projektet med
två planeringskvällar i oktober 2015. Den
första kvällen föreläste personer från
förskoleutbildningen och Vitensenter
om bakgrunden till projektet och
betydelsen av tidig utveckling i matematik
hos barnen. Man diskuterade även
förväntningar och förhållandesätt.
I nästa steg besöktes man av den externa
samarbetspartnern Hvalrossen, som
gav tips och ideer om matematiska
aktiviteter i förskolan. För att involvera
och fördela ansvaret hos de anställda
blev alla ålagda att finna ett område där
man tog ett särskilt ansvar för att lyfta
fram matematiken i förskolan. Under
personalmöten följdes detta upp genom
att medarbetarna berättade om sina egna
matematiska aktiviteter. Pedagogerna var
skickliga på att använda föräldrartavlor
och på att dokumentera arbetet
fortlöpande. Förskolans iPads blev ett
lämpligt verktyg för att dokumentera.
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I december 2015 hade Hvalrossen
en matematikdag för pedagoger och
barnskötare. Ledningen ville särskilt
öka kompetensen i denna grupp, därför
fick de alla förbereda och genomföra
en matematikaktivitet tillsammans med
förskolans fyra samarbetspartners. Efter
varje aktivitet samlades man i grupper
och fick feedback på aktiviteten som
genomförts. Detta blir en mycket lärorik
dag för alla. I början av mars 2016
presenterade Hvalrossen projektet under
en föräldrarkväll på Vitensenteret.
När projektet startades upp blev de
anställda och de externa partnerna eniga
om vilka premisser som matematik i
förskolan ska innebära. Först och främst
skall det vara roligt. Det bör också vara
kopplat till lek och planerade aktiviteter
i vardagen. Lärande i matematik måste
ha sin utgångspunkt i problemlösning,
behärskning och samspel. Leken måste
ske på barnens villkor. Utveckling av
matematisk förståelse skall inte ske på
bekostnad av leken, det skall vara en del
av leken.
Det är lätt att tro att lärande i matematik
sker vid en tavla eller i ett matematikrum.
De anställda på Hvalrossen har blivit
experter på att se möjligheter till
utveckling av matematikförståelse i
vardagen:
•
•
•
•
•
•

Vid bordsdukning
Vid på- och avklädnad
Under städning
På skötbordet
I planerade aktiviteter
Utomhus

Sammanfattningsvis har Hvalrossen
genomgått en lärorik process där alla
varit engagerade och där matematiken
blivit en naturlig del av dagliga sysslor
och aktiviteter. Projektet har gett ökad
matematisk medvetenhet på alla nivåer.

De anställda på Hvalrossen
tränar på att ge barnen
matematisk erfarenhet på
följande sätt:

Foto: Ronald Johansen

• Var uppmärksam på
matematiken barnet uttrycker
genom lek, samtal och
vardagsaktiviteter
• Stötta barnets matematiska
utveckling med utgångspunkt i
intressen och uttrycksformer
• Var medveten om eget
begreppsanvändande gällande
matematiska fenomen
• Stärka barnens nyfikenhet,
matematikglädje och lust att
utforska matematiska sammanhang
• Resonera tillsammans med barnen
om likheter, olikheter, storlekar
och antal samt stimulera
barnens förmåga att använda
språket som redskap för logiskt
tänkande
• Ge tillgång till olika slags spel,
teknologi, talmaterial, klossar, lek
och skapande material samt erbjuda
material som ger erfarenhet av 		
klassificering, ordning, sortering
och jämförelse
• Ge barnen impulser och
erfarenheter att utforska, upptäcka
och skapa olika former och mönster
• Underlätta i lek och
vardagsaktiviteter att använda mål,
målenheter och målverktyg samt
stimulera barnen till att fundera
kring avstånd, vikt, volym och tid

Barn från Hvalrossens förskola inuti en
kubikmeter på Vitensenteret. Från vänster:
Astrid Wara från Vitensenteret, Grete Kvaal
Pettersen, verksamhetschef på Hvalrossens
förskola och Linda Isaksen, projektledare och
pedagog inom förskolan.

Barn på Hvalrossen räknar med olika
material. Allt kan räknas!
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Projekt snickarverkstad
i Voksenkollen

I Voksenkollen förskola ville barnen
ha en lekstuga på förskolans innegård.
Förskolelärare och snickarsonen Martin
Trapp kom på en idé: Varför inte bygga en
lekstuga själva? Sagt och gjort, i ett nafs
startade barn och medarbetare projektet
Snickarverkstad som snart involverade
hela förskolan. Med en stor portion
engagemang, glädje och motivation tog
arbetet form.
Barnen hade många briljanta idéer för hur
projektet skulle genomföras. Många var
tankarna och funderingarna på vad som var
möjligt att skapa samt hur lekstugan skulle
se ut när den var klar. Förskolepedagogerna
samlade in barnens idéer och införskaffade
material, en hel del material bidrog
barnens föräldrar med. Målsättningen med
projektet var att med tillgängligt material,
enkla medel samt en stor portion fantasi
tillsammans skapa och bygga en lekstuga
som barnen skulle ha glädje av. Under
byggprocessen fick barnen bära material,
måla, mäta och borra med borrmaskin.    
Projektet genomfördes i linje med Reggio

Barnen i Voksenkollen förskola i Oslo har planerat,
skissat, sågat, spikat och målat en lekstuga.
27
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Emilia, en pedagogik som uppmuntrar
barnen att vara aktiva under sitt lärande.
Genom att leka, testa och improvisera
utvecklar barn en förståelse för färg,
form och rymd. Under arbetets gång har
förskolelärarna tillsammans med barnen
även reflekterat över hur material, verktyg,
planering och samarbete i gruppen kan
skapa en lekstuga.
“Det var jättekul att följa barnen under
byggnationen och se hur de prövade
sig fram i arbetet. Vi har skapat något
gemensamt som barnen kan känna sig
stolta över” säger Ronny Storli, förskolechef
vid Voksenkollens förskola.

Förskolor som
skapar lyckliga
småbarnsfamiljer

Kids2Homes förskolor blev en del av
Norlandia i juni 2015 och sedan dess lever
det unika Kids2Home konceptet vidare
hos oss. Norlandias Kids2Home-förskolor
har den högt ställda ambitionen att skapa
lyckligare småbarnsfamiljer. Genom att i
förskolans regi även erbjuda kringtjänster
som barnpassning och matlådor att
plocka med sig hem till middag, frigörs tid
för föräldrarna och familjen får mer tid
tillsammans.
Varje förskola har en egen kock som lagar
god och hälsosam mat från grunden
till barnen. För att lösa livspusslet kring
vardagsmaten serverar man frukost till
föräldrar på morgonen och erbjuder
möjlighet att ta med sig lunchlåda till
jobbet, eller beställa middagslåda att
ta med hem. Har man behov av tillsyn
när förskolan är stängd, kan man köpa
barnpassning av förskolepersonal på
kvällar och helger.
Det blir allt vanligare med obekväma
arbetstider på arbetsmarknaden och
många familjer har därför även behov av
barntillsyn utanför hemmet på kvällar,
helger, tidiga morgnar eller under natten.
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Kids2Home erbjuder i samarbete med
kommunen vad vi kallar Nattis på flera
av våra förskolor, och har där utrustat
lokalerna till en mysig kvälls- och
nattmiljö. På kvällar har man ofta en lugn
samvaro där barnen och personalen äter
middag och kvällsmål ihop, läser sagor
eller pysslar och de vuxna hjälper de äldre
barnen med sina läxor. På helger har man
ett mer aktivt program där man spelar
fotboll, åker på utflykter till museer eller
deltar i evenemang i närområdet. ”Många
av våra föräldrar är oerhört tacksamma
för att denna verksamhet finns och att de
säger ofta att de nu äntligen får ihop sina
liv med arbete och familj”, säger Armine
Almroth, ansvarig för Nattis på Norlandia.
En annan central tanke för Kids2Home
är att föräldrarna benämns och bemöts
som kunder. Personalen arbetar mycket
med bemötandet och man diskuterar
kontinuerligt hur föräldrarna ska få
bättre service. Det är viktigt att man som
förälder får god insyn i verksamheten
och nära relationer till pedagogerna så
att hela familjen känner sig delaktiga och
trygga i sitt förskoleval.

Fördjupat
kontaktmannaskap

Inom äldreomsorgen är kontakt
mannaskapet ett centralt arbetssätt för att
organisera arbetet för kontinuitet. Genom
en utsedd kontaktperson i personalgruppen
ansvarar medarbetaren för huvuddelen av
omvårdnadsinsatserna, att praktiskt stödja
den äldre i det vardagliga livet samt fungera
som en länk och kontakt till närstående och
verksamheten.
I Norlandia är kontaktmannaskapet ett
förtroendeuppdrag med en huvudsaklig
uppgift att skapa en särskilt god relation
och kontakt med den äldre. Uppdraget
inleds redan under den äldres inflyttning
till verksamheten för att främja en första
positiv upplevelse av sitt nya boende.
Genom att därefter involvera den äldre
under planeringen av insatserna samt
uppmuntra närstående att delta har
betydande förutsättningar skapats för
att tillsammans utforma en god och
individanpassad vård och omsorg.
Med utgångspunkt i begreppet
fördjupat har Norlandia utformat ett
kontaktmannaskap med ett särskilt fokus
att prioritera tid till meningsfulla aktiviteter,
umgänge och samtal. Ett samtal mellan
den äldre och kontaktpersonen är i sig ett
kraftfullt redskap för att skapa gemenskap,
samvaro och sammanhang. Samtalet kan
också vara en ingång till förändring, att
vända negativa tankar till något positivt,
och därmed ett tillvägagångssätt för att
skapa ökad livsglädje och välbefinnande.
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Genom att dessutom involvera närstående
i omsorgen samt upprätthålla kontakt med
föreningsliv främjas och fördjupas den
äldres kontakt och gemenskap med nära
och kära.
Eftersom Norlandias kontaktmannaskap
gestaltas genom kontaktpersonen
genomförs betydande insatser för att
förbereda medarbetaren inför rollen. Inför
sitt uppdrag genomgår medarbetaren
en internutbildning i kontaktmannaskap,
skriver under ett kontrakt samt
tillsammans med sina kollegor utformar
omvårdnaden i enlighet med Norlandias
värdegrundsbaserade arbetssätt.
Genom regelbundna utvärderingar, ett
systematiskt förbättringsarbete samt en
kontinuerlig handledning i det dagliga
omvårdnadsarbetet är vår gemensamma
målsättning att dag för dag fördjupa
Norlandias kontaktmannaskap.

Bra bemötande med
utgångspunkt i
personens världsbild

BPSD är Norlandia Äldreomsorgs primära
arbetsmetod för hur vi bemöter en
person med en demenssjukdom. Genom
att observera samt lära känna en person
på djupet syftar metoden till att skapa en
förståelse och kunskap för att följaktligen
stärka medarbetarnas inlevelseförmåga
för hur personen upplever och ser på sin
omvärld.
BPSD är en förkortning av
Beteendemässiga och Psykiska Symtom
vid Demens. Metoden startade i
november 2010 med syfte att genom
tvärprofessionella vårdåtgärder minska
förekomsten och allvarlighetsgraden av
BPSD och det lidande som detta innebär
för personen.  
Målsättningen med metoden är att
bemöta och förhålla sig på ett sätt
som syftar till att skapa högsta möjliga
livskvalitet och meningsfullhet i vardagen.
Norlandias arbete inom BPSD omfattar
verksamhetens multiprofessionella

team, personens sociala dokumentation
samt BPSD-skattningar, det vill säga
regelbundna uppföljningar av personens
aktuella hälsotillstånd. Genom att teamet
besvarar och skattar olika frågeområden
i BPSD-registret sammanställs en
samlad poängsumma. Vid höga poäng
inom exempelvis vanföreställningar
kan teamet uppdatera personens
sociala dokumentation samt utarbeta
en bemötandeplan som ger svar på
och vägleder medarbetarna för hur de
ska bemöta personen för att minska
vanföreställningarna.   
De positiva effekter Norlandia upplever
med BPSD som arbetsmetod är att vi
varje dag arbetar enligt en utarbetad
systematik kring bemötande för
att nå fram till personer med en
demenssjukdom. Genom en kunskap
och förståelse som kontinuerligt förädlas
skapar vi större förutsättningar och
möjligheter att skapa ett gott liv – varje
dag baserat på trygghet, respekt och
delaktighet.

Partnerskap med SUS
Norlandias arbete inom BPSD bedrivs
genom ett långvarigt samarbete
med professor Lennart Minthon vid
Neuropsykiatriska kliniken, Skånes
universitetssjukhus (SUS). Under ledning
av professor Minthon har personalen vid
Norlandias verksamheter Solliden och
Bokebo tagit fram evidensbaserade verktyg
för demensvård.
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Foto: Ingrid Fossvoll

Den sockerfria
förskolan

I Norlandia satsar vi på hälsosam kost.
Mat är något av det viktigaste i livet och
ett gott näringsintag är starkt kopplat till
livsglädjen. Därför lägger vi stor vikt vid
att servera nyttiga måltider. Fler och fler
av våra förskolor inför hälsofrämjande
idéer och projekt. Ett bra exempel är
förskolan Gaustadskogen, här äts det
nämligen bara sockerfritt!
Barn tillbringar största delen av dagen
på förskolan och intar flera måltider
där. Därmed har förskolan ett stort
inflytande på barnens matvanor och
hälsa. Gaustadskogen har varit en
sockerfri förskola i många år och serverar
varken kakor eller godis. När något av
barnen fyller år fokuseras det mer på
födelsedagsbarnet och inte på tårtan.
Barnen får serverat sunda och näringsrika
godsaker, som inte är allergena. I
Gaustadskogen är det totalt 120 barn
och 8 av dem har allergier som måste tas
hänsyn till.
Verksamhetschefen Trine Sjåstad
Gundersby har jobbat i förskolan i sex år
och har erfarit att det går bra att täcka alla
individuella kostbehov utan att det kräver
för mycket merarbete. En förutsättning är
att de anställda kommunicerar eventuella
individuella behov tydligt sinsemellan.
Trine Sjåstad Gundersby säger: ”Vi ser det
inte som ett problem att anpassa maten
till allergiker”. Norlandias värdegrund
stödjer en anpassning mot individuella
tjänster och Gaustadskogens praxis är
helt i linje med detta. Det är viktigt för
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personalen och i synnerhet för barnen att
de inte får negativa känslor av att ha en
individuellt anpassad kost.
Gundersby berättar att förskolan i början
fick vara lite stränga med vad som fick
finnas med i den matsäck som föräldrarna
skickade med hemifrån. Men hon fick
större förståelse när hon förklarade
varför: ”Barns hjärnor behöver rikligt
med näring för att kunna utvecklas”.
Förskolebarnen får energi som gör att de
kan vara aktiva och det ger goda resultat.
Alla i Gaustadskogen är väldigt tillfreds
med den sockerfria vardagen. De kan
också visa exempel på oroliga barn som
blivit mer harmoniska efter ändringar i
kosten. ”Nötcreme existerar inte här”,
säger Trine Sjåstad Gundersby med en
glimt i ögat. Hon och hennes anställda kan
inte tänka sig att ändra de sunda vanorna
som fått ta plats i Gaustadskogen.

Bättre omsorg och
patientsäkerhet
vid användande av
risktavlor

På Oppsalhjemmet i Norge, som drivits
av Norlandia sedan 2009, har personalen
under flera år jobbat särskilt mycket med
patientsäkerhet. Detta arbete har först
och främt kommit de boende till gagn
men har även fått ett internationellt
erkännande.
Vid äldreboendet använder de anställda
så kallade risktavlor med bilder
och personliga upplysningar om de
enskilda brukarna. I varje arbetsrum på
Oppsalhjemmet hänger det risktavlor som
används under riskmöten. På riskmötena,
som leds av en medarbetare med
översikt och ledaregenskaper, diskuterar
man kring informationen på tavlan.
Hela personalen på avdelningen deltar
tillsammans med läkare, sjukgymnast och
arbetsterapeut. På korttidsavdelningarna
genomförs riskmötena alla vardagar
vid en fast tidpunkt, medans det på
långtidsavdelningarna sker efter veckans
läkarbesök. Syftet med riskmöten är att
kortfattat och fokuserat utbyta fakta och
observationer, med tydlig delegering
av uppgifter och ansvar. Risktavlorna
uppdateras före, under och efter mötet
för att reflektera kring det gruppen blir
enig om.
En central poäng är att tavlan har ett fält
som heter “Viktigt för mig” för att säkra
individanpassad omsorg.
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Arbetet med risktavlor har bidragit till att:
• Personifiera patienter/boenden  
• Synliggöra anhöriga som viktiga
medparter
• Vårdpersonal blir engagerade i kritiska
insatsområden
• Öka observationsrapportering
• Reducera fallfrekvens
• Avdelningschefer får bättre och
snabbare översikt
• Vikarier snabbare kan bli insatta och få
översikt
• Förbättra internt samarbete inom
avdelningen
• Dokumentera så kallad indikation för
läkemedel
• Systematiskt dokumentera effekten av
medicinska tilltag
“Detta kompletterar, och kan ersätta, den
traditionella muntliga rapporteringen
vid skiftbyte. Vi menar att det är viktigt
att använda hjärnans visualiserande
delar. “Muntliga rapporter kan gå snabbt
in och snabbt ut. Tavlorna är enkla att
uppdatera, och de ger en god översikt
över både medicinsk och personlig
information”, säger Stephan Ore, läkare
på äldreboendet och medicinskt ansvarig.
I patientsäkerhetsinitiativet på
Oppsalhjemmet har de anställda
haft nytta av att samarbeta med
Patientsäkerhetsprogrammet
I trygga händer 24-7. Detta program
är ett uppdrag från Hälso- och

Omsorgsdepartementet. Sekretariatet är
placerat i det så kallade Helsedirektoratet.
Oppsalhjemmet har bidragit till att
vidareutveckla programmets åtgärdspaket
och har samarbetat med sekretariatet
om detta.  Några av förändringarna
har lett till ändringar av de nationella
riktlinjerna. Chefer från sekretariatet
har använt Oppsalhjemmet som både
utvecklings- och utprovningsställe för
åtgärdspaketen. Det har även använts
av Patientsäkerhetsprogrammet för att
ta foton och spela in instruktionsvideor.
Anställda från Oppsalhjemmet har
presenterat sitt arbetssätt på lokala,
regionala och nationella konferenser.
Under våren 2016 har äldreboendet
tagit emot och undervisat fackfolk från
andra äldreboenden på Østlandet.
Särskilt Oppsalhjemmet, men även Tåsen
Helsehus (som också drivs av Norlandia)
har bidragit med betydliga resurser för
att sprida Patientsäkerhetsprogrammet
åtgärdspaket till andra äldreboenden i
Norge.
En expertgrupp från Institute for
Healthcare Improvement (IHI) från
Boston i USA besökte Oppsalhjemmet
hösten 2015 och vintern 2016. IHI driver
världsledande utvecklingsarbete inom
hälso- och omsorgstjänster. IHI har stöttat
över 30 länder med nationellt arbete
inom utveckling av patientsäkerhet,
däribland Danmark, Storbritannien och
Nederländerna. Bland de som har besökt
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Oppsalhjemmet är seniorrådgivaren
och den tidigare chefen för IHI,
Maureen Bisognano. De amerikanska
experterna på pasientsäkerhet menar att
Oppsalhjemmet är världsledande med sitt
nyskapande arbetssätt.
Oppsalhjemmet har använt
flera av åtgärdspaketen från
patientsäkerhetsprogrammet helt sedan
2012: Läkemedelsgenomgång (LMG),
tavelprojektet och patientsäkerhetsbesök.
Bilden uppe: Besök på Oppsalhjemmet
från IHI. Från vänster: Stephan Ore,
Vikram Kapoor, Hugh Mc Caughey,
Maureen Bisognano (IHI), Hulda
Gunnlaugsdottir och Kim Bonite.

Café Care öppnar upp
boendet mot staden

Mitt i centrala Moss ett stenkast från
gågatan ligger Café Care, hjärtat av
Skoggata bo- och servicecenter. På caféet
möts de äldre som bor i huset med övriga
cafégäster. Bland cafégästerna hittar vi
gymnasieungdomar från den närliggande
skolan och spontana gäster som tar sig
en bulle, våffla eller beställer hem de
omtalat delikata tårtor som Café Care kan
erbjuda.

Café Care har en stor ljus lokal i botten
på bo- och servicecentret, och det finns
även möteslokaler att hyra. Du kan t.ex.
organisera ett möte och beställa lunch
som catering från caféet.

Café Care är ett helt vanligt café men
samtidigt också en mötesplats där
äldreomsorgen möter resten av staden,
unga möter gamla. Nyligen har en
grupp mammalediga börjat mötas för
”mammaträning” på Café Care med sina
nyfödda. De äter lunch och lär sig mer
om mammarollen av varandra. Husets
boende kan träffa sina anhöriga på besök
i caféet och de kan t.o.m. beställa en
julmiddag i december som de kan bjuda
sina släktingar på.

Café Care öppnar upp boendet mot
staden och kan därför även öppna upp
de boendes liv och relationer till nära
och kära men även till andra människor,
som ett botemedel mot isolation och
ensamhet.

Även på kvällarna pågår det aktiviteter
och musik flödar på caféet. En flygel står
där för jämnan och man ordnar konserter
av olika slag.

Samarbete om
integration
”Vi får ofta frågor från kommunen om att
hjälpa till med integreringen av våra nya
landsmän och det säger vi naturligtvis
ja till, när vi har den möjligheten”,
säger verksamhetschefen Ann Kristin
Hovdhaugen i förskolan Tre troll. Att
möta människor med en annan bakgrund
än vår egen är berikande både för
barnen och vår personal. Ping Ouiang
från Kina är ett bra exempel på detta.
Hon kom till förskolan för ett år sedan i
samband med ett kvinnoprojekt i regi av
migrationsmyndigheterna i Lørenskog.

Rita Ødegård och Ping Ouiang i Tre Troll förskola.
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Ping började i förskolan som en del av sin
språkpraktik och fick Rita Ødegård som
sin fadder. Språkpraktiken kräver också en
gedigen insats av faddern som bl.a. deltar
på möten som ordnas av kommunen.
Pings praktik är uppdelad i faser, där Ping
bedöms och succesivt går vidare till nästa
fas. Hon närmar sig slutet av praktiken,
men har trivts så bra på förskolan att hon
funderar på att gå en utbildning som gör
henne till färdig barnskötare.

Videobaserad intern
utbildning i äldrevården

Norlandia i Norge har skapat en
videobaserad internutbildning där de
anställda själva presenterar äldreomsorgens
koncept. Utbildningen är tänkt att användas
gemensamt ute på avdelningarna eller
enskilt t.ex. hemma streamat via intranät,
via kvalitetsledningssystemet eller via
Norlandias interna kanal på YouTube.
De korta filmerna ska presentera de
olika koncepten som arbetas med
inom norska Norlandias äldreomsorg;
demenskoncept, anhörigomsorg, kulturoch aktivitetskoncept, måltidskoncept och
servicekoncept.

Barnens kreativitet
kommer fram i ateljen

Jennie Löwgren arbetar på Henriks
Hages förskola i Vellinge kommun
som en av Norlandias ateljeristor.
Förskolebyggnaden i Höllviken är
nybyggd och ateljén där kreativiteten
spirar är ungefär 65 kvadratmeter och
har en takhöjd på nästan 4 m. Storleken
möjliggör att barnens alster kan stå
kvar länge i lokalen och fungera som
inspiration för flera andra barngrupper –
barnen ser vad deras kompisar har gjort
så ideér, bilder och material sprids genom
grupper och olika åldrar.
Yrket ateljerista är en del av Reggio
Emilias pedagogiska filosofi och det är
en både konst- och pedagogiskt utbildad
lärare som med projekt och skapande
verktyg försöker väcka barnens nyfikenhet
och skaparlusta.
De senaste veckorna har flera
barngrupper jobbat med lera och
format grottor, grottorna blir en del
av naturboken, en egen uppslagsbok
där djur och natur gestaltas. Natur,
lärandeprocesser och skapande ger
barnen ingångar till konst men också
35

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 2016

Att jobba med information på detta sätt
möjliggör distribuering av ett tydligt och
gemensamt innehåll för många olika
parter samtidigt.
Filmen om t.ex. demenskonceptet
informerar om konceptets innehåll men
ger också dess publik möjlighet att ta del
av och diskutera ett antal frågeställningar
om hur omvårdnaden kan genomföras på
ett ännu bättre sätt.

nyfikenhet inför naturvetenskap och
andra ämnen.
Under våren skapas det också teater i
ateljén, barnen har själva komponerat
teaterpjäsen Pomperipossa i sagolandet
med sammanlagt 18 roller. Både pjäsens
rekvisita och scenkläder skapas av barnen
och till och med scenen byggs upp efter
barnens ritning och idé. Ateljéns storlek
och Jennies handledning möjliggör
storslagna projekt som detta, där barn
samarbetar med varandra och skapar
något som ska visas inför en publik.
Både de yngre och de äldre barnen jobbar
med Jennie i ateljén på fasta tider, men
de äldre barnen kan spontant komma
tillbaka och jobba med sina olika projekt
och ideér. Jennie menar att hon försöker
skapa en självständighet hos barnen,
så att de när de har varit hos henne i
några år känner till materialen och vet
hur arbetsgången ska se ut. Men hon
vill också att de ska känna en stolthet av
att kunna skapa både för sig själva och i
samarbeten tillsammans med andra barn.

Ledarskap inom
äldreomsorgen

Pia Sjölund har efter 4 år som
verksamhetschef på Hagalidsgården
i Västerås tagit sig an nya utmaningar
och är från i maj 2016 verksamhetschef
på Norlandias två nya äldreboenden i
Västerås, Haga Äng och Björkbacken.
Pia utsågs 2015 till Årets chef inom
demensomsorgen av föreningen
Gott ledarskap i demensvården och
Hagalidsgården har tidigare belönats av
Västerås stad för deras arbete med att
främja hälsa och minska klimatpåverkan
vid matlagningen i kommunen.
Vilka frågor har varit i fokus för dig som
ledare på Hagalidsgården?
Foto: Per Groth

– Den viktigaste frågan har varit att all
personal tillsammans har skapat ett
gemensamt mål, en gemensam drivkraft
och passion för att ge de äldre och
närstående det allra bästa. Lyckas man
med det, så blir det också väldigt roligt att
gå till jobbet. Alla känner arbetsglädje och
en yrkesstolthet. Ingen ska behöva vara
rädd för att bli gammal. Det är vårt motto!
Pia Sjölund, verksamhetschef på
Hagalidsgården äldreboende i Västerås

Du började din karriär med sikte på att bli
fastighetsmäklare, men sadlade om till
sjuksköterska och sedermera chef inom
äldreomsorgen. Vilka är dina personliga
drivkrafter för att ta det steget, till
omsorgen om de äldre?
– Det kom en fastighetskris i början
på 90-talet, så jag fick upp ögonen för
sjuksköterskeyrket. Jag har alltid haft en
vilja att göra skillnad för andra människor
och under utbildningen till sjuksköterska
hörde jag en föreläsning av en forskare
som tittat på hur äldre upplever sin
vardag när de bor på särskilda boenden.
Slutsatsen av forskningen var tyvärr att
äldre sitter och väntar på att få dö. Jag
såg också hur äldre människor när de
blev sjuka, lätt hamnade mellan stolarna
i det svenska systemet. Har man ingen
närstående som är insatt i systemen eller
sjukvården, blir det ännu mer besvärligt.
Min drivkraft är faktiskt att ingen ska
behöva vara rädd för att bli gammal i
Sverige idag.
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Priset Årets chef innefattade ett
stipendium som Pia använde till
vidareutbildning. Hon har under året gått
på kursen Master of Strategy, en kurs
arrangerad av M-gruppen i Stockholm.
En utbildning som strävar till att bredda
dess kursdeltagare och fördjupa deras
kunskaper inom strategisk analys och
ledarskap.
Vilka kunskaper har du kunnat ta med
dig tillbaka till din verksamhet? Och hur
skiljer sig dina perspektiv från de andra
kursdeltagarna?
– Jag har lärt mig om olika strategiska
verktyg och analysmodeller för att kunna
utveckla våra verksamheter, så att vi kan
få ännu nöjdare äldre och närstående.
Samtidigt är det lika viktigt att ha
medarbetare som brinner för sitt arbete.
Har vi inte rätt medarbetare med rätt
värdegrund och inställning, då blir det svårt
att få riktigt nöjda äldre och närstående.
Jag är den enda kursdeltagaren som
kommer från vårdsektorn. De flesta
andra arbetar inom industrin eller stora
multinationella företag. Inom vården har vi
kommit långt i tänket om hur viktigt det är
att arbeta med Core Values, att vi är nära
våra ”kunder” och utgår från dem hela
tiden i vårt arbete. Vi ligger också långt
fram i hur vi värdesätter personalen, där
vi arbetar med tydlighet, närhet, ansvar
och bekräftelse. Delaktighet och vilja till att
ta ansvar ska belönas, det gör att vi växer
som människor.
Du är en av huvudtalarna på konferensen
Chef i äldreomsorgen nu i maj, vad
kommer du att prata om?
– Jag kommer att berätta om resan
som jag har gjort med personalen på
Hagalidsgården. Vilka vägar vi tagit och
vilka vi valt bort. Jag kommer också
berätta om mitt ledarskap, hur jag ser på
mig själv som chef, hur jag lyckats få med
mig personalen och tillsammans gjort vår
arbetsplats glädjefylld. Jag tror på att alla
människor är lika mycket värda, oavsett roll
på arbetsplatsen eller i livet. Det handlar
mycket om att visa ömsesidig respekt i alla
situationer.

Digitala verktyg - en
naturlig del av lärandet

I Norlandia Förskolor har vi under året
arbetat för fullt med projektet Digital
Lek. Målsättningen med projektet är att
barnen ska skapa sig nya sätt att inhämta
kunskap, få nya erfarenheter och insikter
och digitala medel ska få sin naturliga plats
i det pedagogiska arbetet.
I Norlandias förskolor i Linköping - Lianen,
Kullerbyttan, Skogslyckan och Skogsmyran
– har ett särskilt fokus på digitalt lärande
funnits under året. En grupp med
representanter från varje förskola har
satts ihop, där man regelbundet träffas
för att ta fram en handlingsplan för hur
man integrerar den digitala tekniken i det
pedagogiska arbetet, utbyter erfarenheter
och anordnar studiedagar för övriga
pedagoger.
”Vi kallar våra hjälpmedel ‘lärplattor’,
inte iPads eller läsplattor, för det är just
lärandet som är i fokus när de används i
förskolan”, säger Hasse Gustavsson, chef
för förskolorna i Linköping.

Läs gärna mer om Norlandias arbete med
digital praxis på bloggen:
www.norlandiabarnehagene.blogspot.se
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uppdateras med ny information och nya
pedagogiska program. Det händer mycket
på det digitala läroområdet och det är
viktigt att hålla sig ajour om ny kunskap
och nya verktyg.
Lärplattorna används som en naturlig del
av verksamheten, och följer med ut på det
mesta.
När barnen är på utflykt i skogen
dokumenteras växter och djur som man
sedan undersöker och diskuterar vidare på
förskolan. Bilder projiceras på väggen och
information söks via Internet om det man
sett och tagit foto på. Hur ser blåsippan
ut? Var växer den? När blommar den?
Erfarenheten med att arbeta med digitala
verktyg är att de på ett bra sätt främjar
barnens delaktighet i arbetet.
”För barnen är den digitala tekniken helt
naturlig och något man är uppväxt med,
menar Hasse Gustavsson, men för oss är
det viktigt att det finns en pedagogisk idé
med lärplattan och att det är ett av många
verktyg som används i barnens lärande.”

Verksamhetschefer och regionschef
i region Vest vid utexaminering från
Norges Handelshögskola i Bergen.

Nya insikter efter
chefsutbildning vid
Norges Handelshögskola

I januari utexaminerades cheferna i
Norlandia Förskolors region Vest från
Norges Handelshögskola (NHH). De har
där fullföljt en nationell ledarutbildning
för chefer inom förskolan. Utbildningen
är ett samarbete mellan NHH och
Administrativ Forskningsfond, på uppdrag
av norska Utdanningsdirektoratet.
Regionchefen i Vest, Hilde Christensen var
den som fick idéen om att söka kursen.
Hon lanserade förslaget till ledningen där
hennes önskan om kompetensutveckling
fick ett positivt mottagande. Christensen
bjöd också in sina kollegor att gå
utbildningen med henne. Och nu efter
cirka ett halvårs studier vid sidan om
jobbet så har de fått en ökad kunskap om
administration och chefskap men också
blivit ett ännu mer sammansvetsat team.
Utbildningen hade följande
huvudmålsättningar; Att bidra till att
deltagarna får ökad teoretisk kunskap
om att leda, bättre ledaregenskaper och
få en tydligare relation till sitt chefskap.
Hilde Christensen menar att många
chefer inom diverse verksamheter har
liknande utmaningar oavsett bransch.
Hon berättar: ”Under utbildningen fick vi
möjlighet till att ha ett fågelperspektiv på
chefskapets olika mekanismer”.
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Kursen inkluderade ett analysverktyg,
med vilket alla skulle göra en
360-graders utvärdering av sig själv som
chef. Resultatet analyserades sedan
gemensamt och alla fick utvärdera
varandra, något deltagarna upplevde
som väldigt utvecklande. Alla deltagare
skrev dessutom en uppsats om ett
tema, t.ex. makt. Uppsatsen skulle
bygga på erfarenheter från sitt eget
ledarskap. ”Genom läsning och analys
av kurslitteraturen fick många av oss en
aha-upplevelse”, säger Hilde Christensen,
som är tacksam för att ledarteamet kunde
genomföra denna kompetensutveckling
tillsammans.
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