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Parklekarna Björns trädgård, Stora
Blecktornsparken
Ingress
Parkleken bedrivs i första hand utomhus. Det är en öppen verksamhet för alla
åldrar men barn och ungdomar prioriteras. Verksamheten är
trygghetsskapande, den befrämjar samverkan och gemenskap mellan olika
grupper. Verksamheten bemöter trender genom skapande verksamhet. Vi ska
ha roligt tillsammans!
I Stora Blecktornsparken finns Öppen Förskola, parkcafé och djurhållning.
I Björns Trädgård finns Öppen Förskola, parkcafé och Skateskola.
Vid parklekarna Stora Blecktornsparken och Björns Trädgård erbjuder
personalen varierande aktiviteter för besökarna under generösa öppettider.
Verksamheten planeras tillsammans med besökarna.
ÅTAGANDE



Barn och unga har en rolig och utmanande fritidsverksamhet.
Vid parklekarna Stora Blecktornsparken och Björns Trädgård erbjuder
personalen varierande aktiviteter för besökarna under generösa öppettider.
Vi genomför barnens önskemål och idéer i största mån som går i
verksamheten. Vi har riktade aktiviteter så som småsnickerier,
måleriverkstad, ansiktsmålning, pyssel, lek och spel med ett fast
veckoprogram i Stora Blecktornsparken och Björns Trädgård.
Vi håller djurkurser i Stora Blecktornsparken 2 gånger per termin som riktar
sig för 5-10 åringar där barnen lär sig om djur och natur. Vi integrerar även
miljöarbete i detta. Vi har en Skateboardskola sommarhalvåret i Björns
Trädgård 2 dagar i veckan.
Verksamheten erbjuder årsanpassade aktiviteter så som pulkor & slängkälke
under vintern och cyklar & fotbollar på sommaren. Parkleken är en
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mötesplats tillgänglig för alla. Det uppnår vi genom att ständigt förbättra
logistiken både inom- och utomhus för funktionshindrade barn och
ungdomar. Verksamheten planeras tillsammans med besökarna. Stora
Blecktornsparken samarbetar med förskolornas utegrupper på Södermalm i
form av skridskoskola januari - mars.
Stora Blecktornsparken samarbetar med förskolorna på Södermalm under
pedagogiska veckor då vi har djurskolor för barn och pedagoger fyra gånger
i veckan. På sommaren håller Stora Blecktornsparken Dagkollo under tre
veckor för barn 7-12 år. I parklekarna har vi återkommande traditioner så
som Nationaldagsfirande, Midsommarfirande, Parklekens Dag och
Söderandans Dag.
RÄTTELSE

Om vi inte skulle leva upp till åtagandena så kommer vi att använda oss av ett
förbättringsarbete tillsammans med brukarna.
Vi har enkätundersökningar.
Vi kommer se över varför vi inte lyckats leva upp till våra åtaganden på
arbetsplatsträffarna.
Chef och medarbetare kompetensutvecklas inom de olika
verksamhetsområdena.
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 i
parkleken. Andra sätt är genom brev, genom e-post eller muntligen till
personalen och enhetschefen.
VILL DU VETA MER?

Vill du veta mer kan du vända dig till enhetschef Madeleine Weber. Mer
information om verksamheterna finns på:
www.sodermalmsforskolor.se/storablecktornsparken
www.sodermalmsforskolor.se/bjornsträdgård
Eller klicka dig vidare från www.stockholm.se
Stockholm 2014-02-07
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Madeleine Weber
Enhetschef
Södermalms stadsdelsnämnd
Adress: Box 4270, 102 66
Stockholm
Telefon: 08-508 12 000
Telefax: 08-508 12 066
E-post: soder@stockholm.se

Parklekarna Björns trädgård,Stora
Blecktornsparken
Adress: Katarina Bangata 80 A
Telefon: 08-508 13 254
Telefax:
E-post: madeleine.weber@stockholm.se
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