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Västra Söders förskolor
Ingress
Förskolan är den första delen i det livslånga lärandet och bygger på en
verksamhet där vård, omsorg och lärande bildar en helhet. Delaktighet och
inflytande är grunden i verksamheten och barnens behov och intressen
styr utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska
verksamheten.
Förskolans målsättning är att ha professionella relationer med föräldrarna
som innebär att man har en tydlig dialog kring barnet och att föräldrarna
har insyn och delaktighet i förskolans verksamhet.
ÅTAGANDE



Barnen är delaktiga och har inflytande.
Verksamheten planeras och utvärderas tillsammans med barnen vilket ger
dem ett reellt inflytande både i praktiska situationer och över innehåll och
organisation. Medarbetarna organiserar sig så att det finns flexibilitet i
verksamheten och utrymme för att följa barnens initiativ och miljöerna är
inbjudande, tillåtande och tillgängliga för barnen att göra sina egna val och
starta aktiviteter på egen hand. Förskolan skapar mindre grupper av barn för
aktiviteter och samtal. Barnen deltar i matråd och hemkunskap där de bland
annat ges möjlighet att påverka maten på förskolan. Förskolan är flexibel
när det gäller ”rutiner” för att avbryta barnen så lite som möjligt. Genom
samtal, barnintervjuer, observationer och dokumentation säkerställer vi att
verksamheten bedrivs utifrån barns perspektiv. Vårt arbete med barns
inflytande dokumenteras i text och bild. Vi kommunicerar kontinuerligt
våra aktiviteter och arbetssätt till vårdnadshavarna genom en
Grundplanering och ett Informationsbrev som förmedlas via förskolans
intranät. Den pedagogiska dokumentationen används för att möta
vårdnadshavarnas tankar och idéer om just deras barns behov och
synliggöra för barnet dess eget lärande.
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Vårdnadshavare och förskola samverkar för barnets bästa.
Förskolan är ett komplement till hemmet. Vi har en inskolning där
vårdnadshavarna deltar aktivt, vilket gör att barnen skolas in direkt i
verksamheten. Vårdnadshavarna är, tillsammans med sitt barn, aktivt
delaktig under hela inskolningsperioden som pågår under 3-5 dagar i följd,
vid behov längre. Innan inskolningen har börjat får vårdnadshavarna aktuell
information. Efter inskolningen har en pedagog ett uppföljningssamtal med
varje familj. Inför våra terminsmöten, som genomförs i dialogform, bjuder
vi in vårdnadshavarna att komma med förslag om frågor de vill ta upp.
Personalen berättar också om verksamheten. Vi är tydliga med förskolans
mål och via vårt intranät får vårdnadshavarna på varje hemvist
varje/varannan vecka en Grundplanering där de finns redovisade. På så sätt
kan de tydligt följa förskolans arbete med de olika delarna i vårt uppdrag
och också lättare ställa frågor och bidra med idéer om och synpunkter på
verksamheten. Som komplement till Grundplaneringen får de också ett
Informationsbrev minst en gång i månaden där vi på ett mer djupgående sätt
beskriver förskolans arbete med målen i läroplanen. Vårdnadshavarna
inbjuds till ett utvecklingssamtal per termin men är informerade om att det
finns utrymme för ytterligare samtal. Barnens vardag på förskolan
dokumenteras tillsammans med barnen själva genom texter, bilder och
utställningar i förskolans lokaler. Varje barn har också en egen
portfoliopärm som följer barnet under hela förskoletiden. Stockholms stads
årliga förskoleundersökning används av arbetslagen när de utvärderar och
planerar verksamheten. Den ger möjlighet att se och reflektera över
vårdnadshavarnas åsikter och används i arbetet med att förbättra både
innehåll och organisation för att utveckla verksamheten.

RÄTTELSE

Om vi inte lever upp till ovanstående mål kommer vi att arbeta med att
förbättra vårt förhållningssätt och vår organisation.
Vi kommer också att se över systemen för uppföljning och utvärdering för att
våra verktyg för kvalitetssäkring ska fungera på bästa sätt. De synpunkter eller
klagomål som kommer oss tillhanda tas upp med berörda medarbetare och på
arbetsplatsträffar.
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Vår ambition är att verksamheten har en god kvalitet och vi tar gärna emot
synpunkter och idéer.
Hör gärna av dig direkt till oss eller följ nedanstående länk till "Tyck till om
stadens service".
http://www.stockholm.se/-/Tyck-till-om-stadensservice/?amne=160283#feedback-selected
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VILL DU VETA MER?

De åtaganden som vi presenterar ovan ser vi som extra viktigt för barnen. Om
du vill veta mer om vår verksamhet kan du besöka stadens förskoleportal Hitta förskola på namnet - och navigera till "Västra söders förskolor" där du
kan se adressuppgifter för varje förskola.
http://www.sodermalmsforskolor.se
Stockholm 2014-02-07

Marica Törnebohm
Förskolechef
Södermalms stadsdelsnämnd
Adress: Box 4270, 102 66
Stockholm
Telefon: 08-508 12 000
Telefax: 08-508 12 066
E-post: soder@stockholm.

Västra Söders förskolor
Adress: Ringvägen 19B, 118 53
Stockholm
Telefon: 08/508 12 082
E-post:
marica.tornebohm@stockholm.se
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