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Förskolorna i Gubbängen
Vår verksamhet utgår från barnens behov och intressen där barnen ges
möjlighet att utforska, uppleva och lära tillsammans på ett meningsfullt sätt.
Verksamheten genomsyras av en pedagogik där omvårdnad, omsorg,
fostran och lärande bildar en helhet.
Verksamheten bygger på att vi alla jobbar aktivt med ett övergripande
gemensamt tema där pedagogisk dokumentation, vår miljö med flertalet
mötesplatser för barnen och pedagogernas förhållningssätt är viktiga för att
förverkliga våra åtaganden.
Gubbängens förskolor omfattar fem förskolor:
· Förskolan Gläntan, Ramvägen 19
· Förskolan Lövlunda, Getfotsvägen 54
· Förskolan Skeppet, Gubbängsvägen 63-69
· Förskolan Solrosen, Diskusvägen 26-28
· Förskolan Ängen, Gubbängsvägen 107

ÅTAGANDE

Barnen får tillgång till ett varierat kulturutbud
Förskolorna arbetar med musik från olika kulturer där barnen uttrycker sig i
skapande genom olika former som rörelse, musik, bild och form. Barnen får
möjlighet att besöka bibliotek kontinuerligt. Vi för samhällets traditioner
vidare till barnen exempelvis lucia, jul, påsk och midsommar och förskolans
egna traditioner.
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Barnen utvecklar sin kommunikativa och språkliga förmåga
Vi har temainriktat arbetssätt som utmanar barnens nyfikenhet för språk,
kommunikation, skrift och andra uttrycksformer. Inom enheten delas barnen in
i smågrupper där de ges större talutrymme och där pedagogerna är inlyssnande
och tar tillvara på barnens tankar och kommunikation uppstår. I vardagssituationer använder vi ett medvetet och varierat språk. Vi sätter ord på saker,
händelser och känslor. Miljön är formad för att skapa mötesplatser. Stationer
eller aktivitetshörnor skapar tillfällen för barnen att kommunicera. Vi läser
sagor i mindre och större grupper.

Varje barn utvecklar en nyfikenhet för naturvetenskap och teknik
i vardagen
Pedagogernas förhållningssätt till naturvetenskap och teknik i vardagen utgår
ifrån barnens erfarenhetsvärld. Barnen utforskar skog, natur och närområde
kontinuerligt. Naturens kretslopp belyses, årstidsväxlingar, småkryp och växter
uppmärksammas. Vi synliggör naturen och teknik med olika material.

Varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka och undersöka
olika matematiska begrepp
Pedagogernas förhållningssätt till matematiken i vardagen utgår ifrån barnens
erfarenhetsvärld. Barnen erbjuds matematiskt material och ges tid för reflektion
och eftertanke. Naturmaterial används ofta när barnen tränar matematiska
begrepp, till exempel jämföra längd, former, höjd, tyngd, tjocklekar och
mönster. Vi använder oss av temainriktat arbetssätt för att synliggöra
matematiken. Vi uttrycker oss även med hjälp av det matematiska språket
under olika aktiviteter under dagen, exempelvis vid fruktstund, måltider med
mera.

Vårdnadshavare som känner sig delaktiga och har insyn i
förskolans verksamhet
Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning som ger vårdnadshavare insyn och
kunskap om verksamheten. Vi visar verksamheten genom olika former av
sammankomster, till exempel föräldramöte, föräldrabrev, utvecklingssamtal,
dokumentation, muntlig information, föräldrapärm och den dagliga kontakten
vid hämtning och lämning. Pedagogernas dokumentation är tydlig kopplad till
läroplanen och brukarenkätens frågeområden.
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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 eller klagomål på vår verksamhet är du välkommen att o
första hand ta kontakt med personalen på din avdelning.
Du kan även vända dig till förskolechef Ewa Nyquist Dunge,
08-508 47 688, ewa.nyquist-dunge@stockholm.se
eller biträdande förskolechef Maret Pukk-Berg, 08-508 46 652,
maret.pukk-berg@stockholm.se
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?

Vill du veta mer om vår verksamhet och innehåll är du välkommen att
kontakta personalen på våra förskolor eller ta kontakt med förskolechef
Ewa Nyquist Dunge eller biträdande förskolechef Maret Pukk-Berg.
Vi har en verksamhetsplan där vi beskriver vår verksamhet och hur vi
arbetar för att uppnå våra åtaganden. Se även hemsidan
www.stockholm.se/farsta och www.stockholm.se/Fristaendewebbplatser/Stadsdelssajter/Farsta/Farstas-forskolor/Gubbangens-forskolor.
Stockholm 2012-02-13

Ewa Nyquist Dunge
Enhetschef
Farsta stadsdelsnämnd
Adress: Storsforsplan 36
Telefon: 08 508 18 000
Telefax: 08 508 18 099
E-post: farsta@stockholm.se

Gubbängen
Adress: Gubbängstorget 117
Telefon: 08-508 47 688
Telefax: 08- 508 47 694
E-post: ewa.nyquist -dunge@stockholm.se
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