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Midgårds förskolor
Ingress
Midgård betyder människornas värld och det vi ser som vårt främsta uppdrag
är att alla på vår enhet både barn, föräldrar och personal skall känna sig
trygga, sedda och delaktiga i vår verksamhet. Vi uppmuntrar barnen till
nyfikenhet samt lägger grunden för ett lustfyllt och livslångt lärande. Vi önskar
att barnen som vuxna ska se tillbaka på sin tid i förskolan med glädje.
ÅTAGANDE



Barnen i vår verksamhet möter ett varierat kulturutbud.
Barnen erbjuds upplevelser på vitt skilda kulturella områden såsom teater,
skönlitteratur, musik, dans och besök på muséer. Dessa upplevelser
processas hemma på förskolan genom att barnen exempelvis ritar och
berättar om det som de varit med om. Dessa upplevelser kan även ge
upphov till större projekt där en saga exempelvis kan ge en ram åt ett
gemensamt skapande i barngruppen. Varje arbetslag planerar i början av
terminen in det man vill komma iväg på och följer upp att det blir av. Detta
år vill vi särskilt stödja spridningen av läsombudens arbete i hela förskolan
genom att ge dem tid att presentera saker vid husmöten och uppmuntra
gemensam planering kring projekt. Samla läsombuden i möten med chefer
för att diskutera strategiskt hur arbetet kan drivas vidare efter projektets
slut. Barnens eget skapande sker till stor del med återvinningsmaterial och
naturmaterial. Barnen har både frihet att skapa efter eget huvud och
utmanas av pedagogerna att utvecklas vidare och pröva nytt. Barnen för
möjlighet att skapa såväl bild, som skulptur, teater, musik och dans.
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RÄTTELSE

Om du anser att vi inte lever upp till vårt åtagande så vill vi att Du genast talar
om det för oss, gärna med dem det gäller direkt och om det inte fungerar med
ansvarig chef. Vi kommer då att ta upp era synpunkter med dem det berör.
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/tycktill eller via
stadsdelsförvaltningens blankett med samma namn. Blanketten finns på
förskolan. Andra sätt är genom brev, genom e-post eller muntligen till personal
och förskolechef.
VILL DU VETA MER?

Vill du veta mer om verksamheten är Du välkommen att ringa Förskolechef
Kristina Ekblom (08-50813123) eller Biträdande förskolechef Öjvind
Diderichsen (08-50812168).
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Kristina Ekblom
Titel
Södermalms stadsdelsnämnd
Adress: Box 4270, 10266
Stockholm
Telefon: 08-50812000
Telefax: 08-50812066
E-post: soder@stockholm.se

Midgårds förskolor
Adress: Östgötagatan 97, 11664
Stockholm
Telefon: 08-50812123
Telefax: E-post: kristina.ekblom@stockholm.se

DE N N A G A R AN TI G O D K ÄN DE S A V N Ä MN D E N 2 0 1 4 -0 2 -0 6

