FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.1-97/2012
SID 1 (2)
2012-02-10

AVDELNINGEN FÖR BARN OCH UNGDOM

Handläggare: Katarina Höök
Telefon: 08-508 18 138
Till
Farsta stadsdelsnämnd
2012-03-15
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Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan av språkprogrammet för Farstas förskolor till
handlingarna.
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Sammanfattning
Förvaltningen har utarbetat ett språkprogram för de kommunala förskolorna i
Farsta. Syftet är att lägga grunden för ett gemensamt synsätt i arbetet med att
främja alla förskolebarns språkutveckling. Förskoleområdena kommer att
implementera språkprogrammet i sina verksamheter.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för barn och ungdom. Språkprogrammet har
tagits fram av förvaltningens språkpedagog.
Bakgrund och programmets syfte
Förvaltningen har utarbetat ett språkprogram för de kommunala förskolorna i
Farsta. Syftet är att lägga grunden för ett gemensamt synsätt i arbetet med att
främja alla förskolebarns språkutveckling.
Språkprogrammet ger verktyg för hur man som pedagog kan arbeta interkulturellt
med en barngrupp, hur man kan stödja enskilda barns språkutveckling och hur
man kan inkludera föräldrarna i arbetet. Förskoleområdena kommer att
implementera språkprogrammet i sina verksamheter. Programmet är upptrycket
som broschyr i färgtryck. All förskolepersonal har fått ett eget exemplar.
Förvaltningens mål för förskolornas arbete med språk:



All personal som arbetar med barn på de kommunala förskolorna i Farsta
har grundläggande kunskaper om flerspråkighetsutveckling och interkulturalitet.
Det finns förskollärare med spetskompetens i flerspråkiga barns språk- och
kunskapsutveckling på högskolenivå inom varje förskoleområde.

Ett gemensamt språkprogram är ett av verktygen för att nå ovanstående mål.
Förvaltningens språkpedagog har kontinuerliga kurser om flerspråkighet för
förskolepersonalen i Farsta där språkprogrammet är ett genomgående tema.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lägger anmälan av språkprogrammet
till handlingarna.
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