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Östra Söders förskolor
Ingress
Genom att se olikheter som en tillgång stärks vår förståelse för oss själva och
andra. Med barnens upptäckarglädje och leklust, pedagogernas nyfikenhet för
barnens intressen och kompetens till inspirerande utmaningar, erbjuder
förskolan lek, lärande, samarbete, inflytande, problemlösning och mycket mer.
ÅTAGANDE



Barnen är delaktiga och har inflytande.
Förskollärarna och barnskötarna uppmuntrar barnen att uttrycka önskemål
och åsikter om sin vardag och om förskolans verksamhet. Alla barn får
komma till tals och deras åsikter respekteras av såväl barn som personal.
Förskollärare och barnskötare är lyhörda för varje barns specifika förmåga
och önskan att uttrycka sig. Förskolan skapar forum anpassade till barns
olika behov och förutsättningar, under måltider, samlingar och projekt.
Andra viktiga forum är leken, barnrådet och barnintervjuer. Hela
verksamheten är jämlik och jämställd. Förskollärare och barnskötare
reflekterar tillsammans med barnen kring projekt och övrig verksamhet.
Förskolans material introduceras hos barnen så att de förstår och känner ett
gemensamt ansvar för såväl material som miljö. Barnens delaktighet ska
säkerställas genom återkommande samtal och dokumentation.
Vårdnadshavarnas delaktighet säkerställs genom utvecklingssamtal, tillgång
till dokumentation och föräldramöten.



Barnen är förberedda inför sin övergång till förskoleklass.
I förberedande syfte ges de barn som går sista året på förskolan möjlighet
att regelbundet fundera och reflektera över övergången till förskoleklass.
Personal och barn samtalar om förväntningar och känslor, besöker aktuella
skolor, tar emot besök av skolpersonal och dokumenterar hela
förberedelseprocessen. Vid det avslutande utvecklingssamtalet med
vårdnadshavarna utvärderas barnets förskoletid och förberedelse inför
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övergången till förskoleklass. Förskollärarna och barnskötarna erbjuder
vårdnadshavarna att delta på överlämningssamtal med skolan, alternativt att
förskollärarna och barnskötarna med deras skriftliga tillåtelse kan berätta
om barnet för förskoleklassens personal. Förskollärarna och barnskötarna
följer Stockholms stads riktlinjer för samarbete mellan förskola och skola.
Vårdnadshavarna säkerställs inflytande i verksamheten genom
utvecklingssamtalet samt genom att ha tillgång till planering och
dokumentation.
RÄTTELSE

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

Vi kan alltid bli bättre! 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. Inkomna
synpunkter är en stående punkt på arbetsplatsträffarna och används i vårt
förbättrings arbete.
Vårdnadshavare kan framföra sina synpunkter/klagomål på verksamheten i den
dagliga dialogen med pedagogerna, via mail till förskolechef eller via
föräldraråden.
Vill man lämna skriftliga synpunkter finns en förtryckt blankett för ändamålet.
Synpunktsblanketten heter Tyck till.
Blanketten hittar du på www.stockholm.se/synpunkter
Mailadress till förskolechefen är: annacarin.haeggman@stockholm.se. eller
maila till soder@stockholm.se Alla inkomna synpunkter, förslag eller klagomål
skickas vidare till förskolechefen.
Vill du använda posten gäller följande adress Södermalms stadsdelsförvaltning
Box 4270 102 66 Stockholm.
Telefon: 08/50812000, telefax: 08/50812066
VILL DU VETA MER?

Vill Du veta mer om verksamheten är Du välkommen att kontakta förskolechef
Annacarin Haeggman
Stockholm 2014-02-07
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Annacarin Haeggman
Förskolechef
Södermalms stadsdelsnämnd
Adress: Box 4720, 10266
Stockholm
Telefon: 08/508 12 0000
Telefax: 08/508 12 066
E-post: soder@stockholm.se

Östra Söders förskolor
Adress: Tullgårdsgatan 13, 116 68
Stockholm
Telefon: 08/508 13 303
E-post:
Annacarin.haeggman@stockholm.se
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