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Högalids förskolor
Ingress
Förskolan är en levande miljö där barnens nyfikenhet, glädje, kreativitet och
lusten att lära utvecklas.
Vi är goda förebilder för våra barn och skapar en rolig, trygg och lärande miljö
som både utmanar och lockar till lek och aktivitet.
Vår verksamhet bygger på varje barns förutsättningar och utvecklingsnivå.
Lärandet sker i vardagliga, lekfulla situationer såväl inomhus som utomhus.
Att ha en god relation till barnen som präglas av ömsesidig respekt,
förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar är något som också
ingår i den pedagogiska miljön.
ÅTAGANDE



Barnen möter ett varierat kulturutbud.
Alla förskolor tar tillvara på de kulturutbud som erbjuds så som besök på
teater, dans, konst eller musikupplevelser. Flera av våra förskolor deltar i
Södermalms Stadsdels/stadsbibliotekets Läsa Mera projekt som syftar till
att fånga upp barnens intresse för böcker och läsning bl.a. genom att öka
pedagogernas kompetens och medvetenhet om läsningens betydelse för
barnens språk och läs-utveckling. Vi följer också på olika sätt upp och
fördjupar de kulturupplevelser barnen erbjuds och alla förskolor har
material och utrymmen för barnens eget skapande. Vi dokumenterar,
tillsammans med barnen den lärande och sociala processen från de
kulturupplevelser vi deltar i. Föräldrarna kan ta del av barnens upplevelser
genom pedagogisk dokumentation, utställningar, bildspel och veckobrev. 5åringarna medverkar i stadsdelens femårskör på Förskolans Dag. Matkultur;
barnen får uppleva maträtter och smaker från olika länder, de är med och
odlar och ser hur grönsaker växer och smakar.
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RÄTTELSE

Om vi inte lyckas leva upp till våra åtaganden ska vi se över rutiner och vid
behov rätta till brister. De synpunkter eller klagomål som kommer in tar vi upp
med berörd medarbetare eller på arbetsplatsträffar.
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Om du har synpunkter på vår verksamhet vill vi att du berättar det för oss. Det
ger oss en chans att förbättra vår verksamhet. du kan framföra dina synpunkter
via Stockholms stads hemsida www.stockholm.se under rubriken "Tyck till"
eller via stadsdelsförvaltningens blankett med samma namn. Blanketten finns
på förskolan. Andra sätt är genom brev, genom e-post eller muntligen till
personalen och förskolechefen.
VILL DU VETA MER?

Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar är du välkommen att
ringa oss. Vi ser ditt intresse som en möjlighet för oss att utveckla vår
verksamhet.
Stockholm 2014-02-07

Hannele Grundin
Förskolechef
Södermalms stadsdelsnämnd
Adress: Box 4270,10266
Stockholm
Telefon: 08 508 12 000
Telefax: 08 508 12 066
E-post: soder@stockholm

Högalids förskolor
Adress: Alstaviksvägen 10, 11733
Stockholm
Telefon: 08 508 12 610
Telefax: 08 669 56 39
E-post: hannele.grundin@stockholm.se
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