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Öppna förskolorna
Öppna förskolan erbjuder mötesplatser där nyblivna föräldrar tillsammans
med sina barn tidigt kan knyta kontakter, bygga nätverk och bli stärkta i sitt
föräldraskap.
Till öppna förskolan kan du komma med ditt barn och delta i olika
aktiviteter som sång, lek och rörelse. Här arrangeras även kurser i
babymassage, olycksfallsutbildning med mera. En dag i veckan bedrivs öppen
förskola på ungdomshuset Tuben för unga föräldrar och deras små barn.
Farstas öppna förskolor finns i samma lokaler som parkleksverksamheten
vilket gör att även öppna förskolan har tillgång till utemiljön i sin
verksamhet. Det finns också en naturlig fortsättning att besöka parkleken
efter att barn och föräldrar har lämnat öppna förskolans verksamhet.
Öppna förskolan är öppen förmiddagstid på vardagar. Verksamheterna finns
i;


Farsta strand (Forsängen), Nordmarksvägen31



Fagersjö (Fagersjö) Havsörnstorget 15



Farsta (Farstaängen), Färnebogatan/Farstavägen



Hökarängen (Fagerlid), Cigarrvägen 20



Gubbängen (Nybygget), Gubbängsvägen 80
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ÅTAGANDE

Barn och ungdomar tar genom fritidens öppna mötesplatser del
av kultur som de själva producerar, som de medverkar i och som
de får uppleva
Verksamheterna arbetar med skapande verksamhet och arbetsmetoder som
stimulerar barn och ungdomars egna idéer. ”Kultur i ögonhöjd” är
vägledande. En arbetsgrupp med fritidsledare och förskollärare från olika
verksamheter och kategorier arbetar under året med att arrangera
gemensamma och lokala kulturevenemang på våra öppna mötesplatser.
Barnen i öppna förskolan har utvecklat språk- och motoriska
färdigheter samt är stärkta i sin självkänsla
Öppna förskolan erbjuder sång, lek, rörelse och skapande verksamhet
kontinuerligt i varje verksamhet och gör aktiviteterna kända för brukarna.
Pedagogen är lyhörd inför barnet och utgår från att det är kompetent, oavsett
ålder. Under aktiviteter såsom, skapande verksamhet, rörelse, skogsutflykter
eller annat arbetar pedagogen aktivt med att skapa situationer där barnet kan
få lyckas efter sin förmåga och ålder. Stimulera barnets ”jag- känsla” genom
att sjunga sånger kring kroppen och kring känslor. Sång, rim och ramsor är
viktiga verktyg för barns språkutveckling. Sångstunden är en återkommande
samling där föräldrarna sjunger och ”ramsar” med sitt barn. I den riktade
verksamheten arbeta med rörelse till musik. Pedagogerna arbetar även med
rörelse till musik, ofta till ett program där de motoriska färdigheterna tränas
i form av att krypa, hoppa, åla, springa, gå på tå och så vidare.
I en barnvänlig och trivsam miljö har besökarna i öppna förskolan
ett kontaktnät, där de har stöd och får råd i föräldrarollen
Öppna förskolorna är integrerade i samma lokaler som parklekens
verksamhet. Detta gör att föräldrar och barn kan använda parkleken som
mötesplats även andra tider och även senare när deras barn växer upp.
Öppna förskolan ska ge råd och stöd i föräldrarollen samt ge förutsättningar
till nätverksbygge. På Ungdomshuset Tuben finns en dag i veckan en
särskild verksamhet för unga föräldrar och deras små barn.
Pedagogen i öppna förskolan arbetar med att skapa relationer mellan
förälder, barn och pedagog. En viktig del i att skapa relationer är
bemötande. Bemötandet kan variera beroende på typ av verksamhet,
individer eller målgrupp. Pedagogen använder sig som metod av ett aktivt
lyssnande och svarar på frågor kring, barns utveckling, sömnproblem,
matvanor och annat.
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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 klagomål/synpunkter är du välkommen att i första hand prata med
fritidsgårdens personal.
Alternativt kontakta enhetschef Martin Anagrius, 08-508 19 700,
martin.anagrius@stockholm.se,
eller biträdande enhetschef Rose-Marie Engström, 08-508 19 716,
rose-marie.engstrom@stockholm.se
eller biträdande enhetschef Michael Palmi, 08-508 19 704,
michael.palmi@stockholm.se
Alternativt fyller du i en blankett för synpunkter, klagomål och förslag som
du kan få på öppna förskolan eller på www.stockholm.se/farsta
VILL DU VETA MER?

Kontakta biträdande enhetschef Rose-Marie Engström 08-508 19 716.
Vi har en verksamhetsplan där vi beskriver vår verksamhet och hur vi
arbetar för att uppnå våra åtaganden.
Stockholm 2012-02-24

Martin Anagrius
Enhetschef
Farsta stadsdelsnämnd
Adress: Storforsplan 36
Telefon: 08-50818000
Telefax: 08-50818099
E-post: farsta@stockholm.se

Öppna förskolorna
Adress: Områdeskontor Storforsplan 44
Telefon: 08-50818000
Telefax:
E-post: martin.anagriu s@stockholm.se
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