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Söderförskolor
Ingress
Vi erbjuder en pedagogisk miljö som väcker barnens lust att
leka, lära och skapa.
Vi arbetar medvetet med samhällets värdegrunder såsom
respekt, empati, ansvar och respekt för olikheter.
ÅTAGANDE



Barnen i förskolan möter ett varierat kulturutbud
Barn får olika kulturella och skapande upplevelser både på förskolan och
externt i staden ex. sångsamlingar, teaterföreställningar, litteratur/bibliotek,
bild och form, musik, dans, museer, olika utställningar inom ett temaarbete,
rörelse och teater. På förskolan arbetar barnen sedan i olika former av
skapande för att uttrycka sig och bearbeta sina intryck Vi tar emot
teatergrupper i våra egna förskolelokaler, förskolans miljö är ordnad så att
vi kan ha skapande verksamheter i egna lokaler. Vi erbjuder alla föräldrar
att se olika föreställningar som barnen deltar i och skapat själva.

RÄTTELSE

Om Du anser att vi inte lever upp till våra åtaganden så vill vi att Du genast
talar om det för oss. Vi kommer då att ta upp synpunkter i arbetsgruppen/med
dem de berör. Tillsammans med Dig försöker vi sedan komma fram till en
lösning så att problemet inte ska upprepas.

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Vi är angelägna om att utveckla och hålla en god kvalitet på vår verksamhet
och anser att inget är så bra att det inte kan bli bättre! Vi vill att barn och
föräldrar framför sina synpunkter, förslag och eventuella klagomål. Dessa kan
framföras muntligt eller skriftligt.
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Du kan lämna synpunkter via www.stockholm.se/tycktill eller använda
stadsdelsförvaltningens blankett "TYCK TILL" som finns på förskolan.
Andra sätt är genom brev, genom e-post eller muntligen till personalen och
förskolechefen. Alla inkomna synpunkter, förslag eller klagomål skickas vidare
till förskolechefen.
Inkomna synpunkter är en stående punkt på arbetsplatsträffarna och används i
vårt förbättringsarbete.

VILL DU VETA MER?

Vill Du veta mer om verksamheten är Du hjärtligt välkommen att ringa eller
maila
Förskolechef Ewa Lundqvist Pääjärvi
08-508 13 121, 076 12 13 121
e-post: ewa.paajarvi@stockholm.se
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Ewa Lundqvist Pääjärvi
Förskolechef
Södermalms stadsdelsnämnd
Adress: Box 4270 10266
Stockholm
Telefon: 08-508 12 000
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