Förslag till kvalitetsgarantier för barn- och
utbildningsnämnden
Förskola
Målet för allt arbete i Tyresö kommuns förskolor är att varje barn ska få möjlighet att
utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina individuella förutsättningar.
Skollagen, läroplaner och kursplaner reglerar vad varje förskola i Sverige måste uppnå.
Läroplanen delar in uppdraget i fem målområden:
Normer och värden
Förskolan ska arbeta för att alla barn ska känna sig trygga och respekterade.
Utveckling och lärande
Förskolan ska stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande.
Inflytande
Alla barn ska ges möjlighet till ansvar och inflytande utifrån den egna utvecklingsnivån.
Förskola och hem
Förskolan ska arbeta tillsammans med föräldrarna för att gemensamt se till varje barns bästa.
Övergångar och samverkan
Förskolan ska samverka med samhället omkring förskolan, och samarbeta vid barnens
övergångar till andra skolformer.

Våra kvalitetsgarantier anger vad barn och föräldrar kan förvänta sig av oss utöver det som
lagar och förordningar redan reglerar. Garantierna utgår från samma målområden som
läroplanen, och anger konkreta, mätbara åtaganden
VI LOVAR ATT:
- Barnen är ute varje dag.
-

Barnen har möjlighet till fri lek varje dag.

-

Utvecklingssamtal sker en gång per termin

-

Förskolorna har uppdaterade webbsidor där föräldrarna kan hitta aktuell information.

-

Förskolorna följer en gemensam plan för att underlätta barnets övergång från förskola
till förskoleklass eller grundskola.

-

Förskolorna serverar näringsriktig mat med begränsad mängd socker i enlighet med
Livsmedelsverkets riktlinjer.

Grundskola och särskola
Målet för allt arbete i Tyresö kommuns skolor är att varje barn ska få möjlighet att
utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina individuella förutsättningar.
Skollagen, läroplaner och kursplaner reglerar vad varje skola i Sverige måste uppnå.
Läroplanen delar in uppdraget i fem målområden:
Normer och värden
Skolan ska arbeta för att alla elever ska känna sig trygga och respekterade.
Utveckling och lärande
Alla elever ska ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling.
Ansvar och inflytande
Skolan ska ge alla elever möjlighet till ansvar och inflytande över sin skolgång.
Skola och hem
Skolan ska arbeta tillsammans med föräldrarna för att gemensamt se till varje elevs bästa.
Övergångar och samverkan
Skolan ska samverka med samhället omkring skolan, och samarbeta med andra skolformer
vid elevernas övergångar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Våra kvalitetsgarantier anger vad barn och föräldrar kan förvänta sig av oss utöver det som
lagar och förordningar redan reglerar. Garantierna utgår från samma målområden som
läroplanen, och anger konkreta, mätbara åtaganden:
VI LOVAR:
- Eleverna har schemalagda värdegrundsövningar som syftar till god självbild samt respekt
och empati för andra.
- Elevers utveckling och lärande följs upp och dokumenteras i Skolportalen, ett gemensamt
system som följer eleven genom grundskolan.
- Skolorna har aktiva elevråd och klassråd som ger eleverna möjlighet att påverka
verksamheten.
- Skolorna följer en gemensam plan för att underlätta elevernas övergång från förskola till
förskoleklass eller grundskola, från skolår 5 till 6, samt från grundskola till gymnasium.
- Skolorna har uppdaterade webbsidor där föräldrarna kan hitta aktuell information.
- Fritidshemmen informerar regelbundet föräldrar om verksamhetens innehåll.
- Skolorna serverar näringsriktig mat med begränsad mängd socker i enlighet med
Livsmedelsverkets riktlinjer.

Förslag till kvalitetsgarantier för fritidsgårdsverksamheten
Alla som kommer till fritidsgården får ett personligt bemötande av personalen.
Alla fritidsgårdens verksamheter är drogfria.
Alla ungdomar har möjlighet att vara med i både planering och genomförande av våra
aktiviteter.

