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Förskolorna i
Centrala Farsta och Fagersjö
Alla barn i våra förskolor ska känna trygghet och bemötas med respekt i en
kreativ och lärande miljö.
Förskolan erbjuder en god pedagogisk verksamhet i en trygg miljö, där
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan är ett komplement
till hemmet samt ett stöd för föräldrar i sitt ansvar för barnets fostran och
utveckling.
Vi vill i förskolan lägga grunden till ett livslångt lärande genom att stärka
barnets tillit till sin egen förmåga och erbjuda lek och lärande tillsammans
med kamrater i en stimulerande miljö.
Vi använder oss av dokumentation för att synliggöra barnen, deras
utveckling och lärande.
Förskolorna i Centrala Farsta :
-

Ålö, Larsbodavägen 30

-

Sunnan, Sunneplan 31

-

Ekebergabacken, Ekebergabacken 40

-

Fölet, Torsbygatan 31

-

Kråkan, Larsbodavägen 40

-

Samsö, Kvickensvägen 16

Förskolorna i Fagersjö :
-

Havsörnen, Havsörnsvägen 24

-

Ejdern, Havsörnsgränd 18

-

Vildanden, Vildandsvägen 34

Sid 2 (4)
Dnr 1.2.1-13/2012
Giltig fr.o.m. 2012-04-01
Giltig t.o.m. 2013-03-31

ÅTAGANDE

Barnen har planerad uteverksamhet varje dag
Barnen är ute vid minst ett tillfälle varje dag. Utomhusvistelsen ger
möjlighet till lek och andra aktiviteter både på gården och i naturen.
En handlingsplan finns för att säkra utemiljön varje dag. Vi utebliven
utevistelse lämnar pedagogerna en avvikelserapport till chefen med en
orsaksförklaring.

Barnen utvecklar sina sociala förmågor
Pedagogerna


arbetar med att göra värdegrunden synlig för barnen, t.ex. genom
böcker, samtal, lek, aktiviteter och projektarbeten



skapar en lugn och trygg miljö, där alla barn vågar och får ta plats.



tar tillvara det mångkulturella i grupperna genom sagor, sånger, ord
och fraser på olika språk.



anpassar miljön så att den lockar till lek och är utformad för
könsrollsöverskridande lek.

Barnen leker, lär sig nya saker och utvecklas i en spännande,
utforskande miljö
Pedagogerna skapar en inspirerande och utforskande inne- och utemiljö.
Medforskande pedagoger inspirerar barnen att pröva och använda olika sorters
material och tekniker i leken och skapandet.
Barnen utmanas i uppgifter av olika svårighetsgrad utifrån deras erfarenheter
och intressen.
Pedagogerna skapar utrymme för dialog och samtal i vardagen med barnen för
att utmana barnens språkliga utveckling.
Barnen får möjlighet att utveckla sin förståelse för matematik och logiska
tänkande.
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Föräldrarna ges utrymme till delaktighet
Vi har föräldraaktiv inskolning som ger möjlighet till insyn och delaktighet i
verksamheten. Du som förälder ges möjlighet att uttrycka dina förväntningar på
förskolan.
Pedagogerna har daglig kontakt med de föräldrar som kommer till förskolan
och för samtal om barnets trivsel, utveckling och lärande.
Pedagogerna erbjuder olika forum för att du som förälder ska få inflytande och
möjlighet att samverka.
Pedagogerna skriver månadsbrev till föräldrarna med beskrivning av det som
händer på förskolan med läroplansmålen som utgångspunkt.

RÄTTELSE

Vår ambition är att det ska vara en god kvalitet på vår verksamhet. Om vi
inte har levt upp till våra åtaganden kommer vi lyssna på Dina synpunkter,
se över våra rutiner och rätta till det som har blivit fel.

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Har du synpunkter på vår verksamhet är du välkommet att i första hand ta
kontakt med pedagogerna på berörd avdelning. Du kan även vända dig till
ansvarig chef för ditt barns förskola.
Alternativt fyller du i en blankett för synpunkter, klagomål och förslag som
du kan få på förskolan eller på www.stockholm.se/farsta.

VILL DU VETA MER?

Vår verksamhet består av mycket mer än dessa åtaganden. Vill Du veta mer
om hur vi arbetar är du välkommen att kontakta oss. Du kan även få
ytterligare information om förskolorna i Centrala Farsta och Fagersjö på
www.stockholm.se/farsta och www.stockholm.se/Fristaendewebbplatser/Stadsdelssajter/Farsta/Farstas-forskolor/Fagersjos-forskolor
Vi har en verksamhetsplan där vi beskriver vår verksamhet och hur vi
arbetar för att uppnå våra åtaganden
Anna Jansson är förskolechef för Centrala Farsta/Fagersjö förskoleområde.
Biträdande förskolechef Inga-Lill Wass, 08-508 47 220,
inga.wass@stockholm är ansvarig för förskolorna Ålö och Sunnan.
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Biträdande förskolechef Pernilla Eriksson, 08-508 47 221,
pernilla.gerd.eriksson@stockholm är ansvarig för förskolorna Vildanden,
Äppelgården och Samsö.
Biträdande förskolechef Eva Enroth, 08-508 47 457, eva.enroth@stockholm
är ansvarig för förskolorna Havsörnen, Ejdern och Fölet.
Förskolechef Anne Jansson, 08-508 47 242, anne.jansson@stockholm.se är
ansvarig för förskolorna Ekebergabacken och Kråkan.

Farsta 2012-01-19

Anna Jansson
Enhetschef
Farsta stadsdelsnämnd
Adress: Storforsplan 36
Telefon: 08-508 18 000
Telefax: 08-508 18 099
E-post: farsta@stockholm.se

Centrala Farsta/Fagersjö
Adress: Larsbodavägen 40
Telefon: 08-508 47 242
Telefax: 08/604 30 75
E-post: anne.jansson@stockholm.se
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