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Maria-Gamla stans förskolor
Ingress
R.A.P. Respekt, Ansvar & Professionalism är våra tre ledord.
Detta betyder att vi sätter värden som respekt, ansvar och
professionalism högt och att alla människor - stora som små - ska känna
sig välkomna, trygga och nöjda i vår verksamhet.
I vårt bemötande och i vårt förhållningssätt ska detta vara tydligt.
Vi skall alltid vara en förskola där varje barn känner trygghet, glädje, lust
att lära & utvecklar många rika språk.
Där var och en känner delaktighet och lär för hela livet!
ÅTAGANDE



Maria Gamla stans förskolors verksamheter är miljövänliga
* I möjligaste mån (minst 30 %) använder vi ekologiskt producerade
livsmedel.
* I våra kök arbetar våra kockar med att laga mat från grunden och undviker
halvfabrikat. Det blir godare, billigare, mer miljövänligt och dessutom får vi
ett levande och väldoftande kök. Tyvärr har vi inte kök godkända för
matlagning på alla våra förskolor men vårt mål är att alla våra barn ska få
del av våra kockars goda mat i framtiden.
* Vi källsorterar papper, plast, glas och metall med barnen och går
regelbundet tillsammans med barnen till sopstationen. Vi återanvänder spill
och rester från andra verksamheter till vårt skapande (bild & form).
* Varje barn skall tillägna sig ett nära och varsamt förhållningssätt till natur
och miljö. Vi ger barnen rika upplevelser under lek och utforskande i
levande natur året runt.
* Vi förmedlar vikten av miljötänkande till alla våra barn. Alla får lära sig
vårda djur och natur, följa växters utveckling från frö till planta. Vi gör det
på ett lekfullt sätt och ger barnen positiva upplevelser av naturen hellre än
att tala om alla hot mot naturen som omger oss.
* Vi söker alltid ett miljövänligt alternativ när vi gör inköp av produkter
och tjänster och material som efter förbrukning kan ingå i naturens
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kretslopp. När vi köper leksaker strävar vi efter att finna det som är skapat
av naturmaterial.
* Vi värnar miljön genom att släcka lampor och stänga av elektrisk
apparatur då de inte behövs, vi använder oss av båda sidor på papper och
återanvänder papper samt nyttjar färgpatroner och plast i olika former i så
liten utsträckning som möjligt. * Vi lagar material Och leksaker och
underhåller till exempel träbänkar och bord genom att slipa och olja dem.
Vi vårdar vårt material och har till exempel utvecklat bokvården med
bokambulanser som kommer till undsättning om en bok blir skadad eller
sjuk.
* Våra städare använder endast miljövänliga rengöringsprodukter. Vi
använder engångsprodukter endast då det är nödvändigt.
Aluminiumprodukter används ytterst sällan.
* Vi använder oss av lågenergilampor, stänger av all onödig elektrisk
konsumtion och sänker därmed elförbrukningen.


Barnen möter ett varierat kulturutbud
* Detta läsår har vi "Språk & Litteratur" som grundtema, vi har
boksamtal, möten med barnboksförfattare, barnbokhandlare m.fl. Vi
använder oss flitigt av biblioteken, barnteatrarna och barndansteatern samt
besöker museum och deltar i den kultur som staden erbjuder.
* Varje förskola har ett kulturombud som ansvarar för att följa
kulturutbudet i staden och skapa tillfällen för kultur till alla.
* Våra förskolor har inrett ett särskilt rum "Språkotek" för kultur och
interkulturellt arbete.
* Våra ateljéer är så utformade att de inbjuder till skapande verksamhet av
olika slag och utmanar barnen i att uttrycka sig konstnärligt. Barnen skapar
även sin egen kultur genom olika uttrycksformer såsom bild- och form,
sång, musik, dans och drama och blir således framtidens kulturbärare.
* Vi skapar många rika och olika tillfällen till kulturmöten och alla barn
deltar minst ett tillfälle per år vid extern kulturaktivitet (teater eller
liknande) men de allra flesta långt många fler tillfällen.

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 dina synpunkter i aktuellt
arbetslag och med dem det berör. Tillsammans ska vi sedan komma fram till en
lösning så att situationen förbättras.
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SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Vi är angelägna om att utveckla och hålla en hög kvalitet på vår verksamhet
och anser att inget är så bra att det inte kan bli bättre!
Om du har synpunkter på vår verksamhet vill vi att du berättar det för oss, det
ger oss en chans att förbättra det vi gör.
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 även på förskolan. Du kan även
framföra synpunkter genom brev, e-post eller muntligen till personalen och
förskolechefen.

VILL DU VETA MER?

Vill Du veta mer om verksamheten är Du hjärtligt välkommen att höra av Dig
till vår förskolechef.
lotta.rajalin@stockholm.se
Stockholm 2014-02-07

Lotta Rajalin
Titel
Södermalms stadsdelsnämnd
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Telefon: 08-508 12 000
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Maria-Gamla stans förskolor
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