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Förskolorna i Tallkrogen
Alla barn i våra förskolor ska känna trygghet och bemötas med respekt i en
kreativ och lärande miljö.
Vi erbjuder ditt barn en pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och
lärande bildar en helhet. Förskolan är ett komplement till hemmet och ett
stöd för dig som förälder i ditt ansvar för barnets fostran, utveckling och
växande.
Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet
samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya
erfarenheter. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden
för den pedagogiska verksamheten.
Förskolorna i Tallkrogen är
- Bullerbyn, Hammerstavägen 77
- Morkullan, Morkullsvägen 5
- Regnbågen, Torögatan 35
- Solgården, Enskedevägen 182

ÅTAGANDE

Kultur för förskolebarn i Tallkrogen
Barnen får, från cirka tre 3 årsålder, möjlighet att delta i de kulturevenemang som erbjuds Farstas förskolor. Vi uppmuntrar och fångar
barnets eget kulturskapande i olika former. Förskolorna arbetar mycket med
med dans och ramsor. Barnen får möjlighet att besöka bibliotek. Vi lyfter
fram samhällets traditioner som lucia, jul, påsk och midsommar och
förskolans egna traditioner exempelvis sommarfest.
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Barns välbefinnande och möjlighet till fysisk aktivitet
Fysiska aktiviteter som lek, dans och rörelse ingår i verksamheten både ute
och inne. Miljön är utformad för så väl lugna som aktiva stunder.
Pedagogerna skapar trivsamma måltider tillsammans med barnen. Barnen
får mat som har lagats på förskolan av utbildade kockar med goda
kunskaper om näringsriktig kost. Pedagogerna ser dagligen över utemiljön.
Barnen utvecklar en förståelse och medkänsla för att alla
människor har olika förutsättningar
Vi gör vår värdegrund synlig för barnen genom att ha en tydlig
grundverksamhet. Vi arbetar efter vår likabehandlingsplan och plan mot
kränkande behandling.
Barnen leker, lär och utvecklas i en utforskande och tillåtande
miljö
Vi skapar en inspirerande utforskande inne- och utemiljö. Pedagogerna
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. Vi skapar utrymme för dialog och
samtal i vardagen med barnen för att utmana barnets språkliga utveckling.
Vi ser till att barnen får möjlighet att utveckla sin förståelse för matematik
och logiskt tänkande.
Barnen medverkar i val av material och aktiviteter
Pedagogerna skapar tillåtande och tillgängliga miljöer som ger barnen
valmöjlighet i deras vardag. De tydliggör för barnen när de har gjort ett val
eller varit med och tagit beslut om verksamheten. Pedagogerna skapar
förutsättningar för att barnen ska känna sig delaktiga och ger barnen
möjlighet att utforma och utveckla projekt utifrån egna intressen
Föräldrars/vårdnadshavares samverkan och delaktighet
Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning som ger föräldrar insyn och
kunskap om verksamheten. Vi har daglig dialog med dig som förälder vid
lämning och hämtning. Vi erbjuder utvecklingssamtal och
uppföljningssamtal om ditt barn. Du får ta del förskolans planering och
uppföljning på föräldramöten och i andra mötesformer.
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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 verksamheten är du välkommen att i
fösta hand ta kontakt med personalen på berörd avdelning.
Du kan även vända dig till förskolechef Kajsa Engström Dinnetz,
08-508 47 498, kajsa.engstrom-dinnetz@stockholm.se
eller biträdande förskolechef Annette Bjurgard, 08 508 46 632,
anette.bjurgard@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?

Prata med pedagogerna på din förskola eller ta kontakt med förskolechef
Kajsa Engström Dinnetz eller biträdande förskolechef Annette Bjurgard.
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/Skondals-forskolor/.
Farsta 2012-02-09

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

Tallkrogen
Adress: Tallkrogsvägen 66, 12239 Enskede
Telefon: 08 508 47 498
Telefax:
E-post: kajsa.engstromdinnetz@stockholm.se
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