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Kvalitetsgaranti - Örby förskolor  

Örby förskolor är organiserad i 5 förskolor på 6 adresser. Till 

höstterminen kommer Dalbotten att avvecklas då alla de barn 

som går där börjar i skolan. Förskolan Ripsavägen 44 kommer 

att utökas med en avdelning 

 Ripsavägen 33, 4 avdelningar, 68 barn 

 Ripsavägen 44, 5 avdelningar, 80 barn 

 Vingåkersvägen 22 - 26 4 avdelningar, 68 

 Åkerögränd 5, (3 avdelningar) Två stora arbetslag med 4 

mindre hemvister, 52 
 Önskehemsgatan 32 och Dalbotten, 1 + 4 avdelning, 80 barn 

Örby förskolors pedagogiska tanke 

Att varje barn utvecklar kunskaper och färdigheter som gör att de 

utifrån sina förutsättningar når sin fulla potential 

Att förskolan utifrån barns ålder och mognad skapar ett vardagsarbete 

kring barns inflytande och delaktighet. 

Förskolans organisation kopplat till idén 

Örby förskolor kännetecknas vår barnsyn av att vi ser att barnen kan 

och vill själva. Vi strävar efter att barnen skall äga sin verksamhet. 

Vi låter barnen försöka och ger dem tid för lärande och utveckling. 

Detta gör vi genom att: 

 Vi är nära barnen både fysiskt och psykiskt. 

 Vi möter och försöker förstå barnens intresse, vilja och behov. 

 Vi lyssnar och uppmuntrar. 

 Vi är vuxna som leker och intar olika roller i leken. 

 Vi agerar språkrör för att barnet ska kunna uttrycka sina 

avsikter och behov. 

ENHETSMÅL  

NORMER OCH VÄRDEN 

Flickor och pojkar utvecklar förståelse för vårt 
samhälles demokratiska värderingar 

 Vi startar varje termin med Trygghetsperioden; gruppstärkande 

lekar och aktiviteter i syfte att stärka relationerna mellan barn-
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barn och barn-vuxen. Vi vill med denna period skapa en trygg 

grund för alla barn och vuxna inom förskolan. 

 Pedagogerna fokuserar på att lyfta det positiva hos varje 

individuellt barn. 

 Barnen uppmuntras till att samtala med och hjälpa varandra så 

att deras olika förmågor tas tillvara, vilket ökar deras förståelse 

för att vi är olika och har olika erfarenheter och kunskaper som 

vi kan lära av. 

 Pedagogerna är närvarande och stöttar barnen i att: 

– Visa hänsyn och hjälpa varandra. 

– Uttrycka känslor, tankar och åsikter med hjälp av olika 

former av kommunikation. 

– Medvetandegöra sin egen och andras integritet. 

– Ha ett respektfullt förhållningssätt gentemot varandra. 

– Lösa enklare konflikter själva. 

UTVECKLING OCH LÄRANDE 

Flickor och pojkar utvecklar sina förmågor i 
meningsfulla sammanhang. 

Språk och kommunikation 

 Varje pedagog tar medvetet vara på varje tillfälle som ges att 

kommunicera med och stödja/stimulera barn språkutveckling 

 Barnen erbjuds olika möjligheter till kommunikation, skapande 

i olika material, drama, musik och rörelse 

 Vi utformar språkdomäner för flerspråkiga barn tillsammans 

med föräldrarna 

 Vi använder sagor och berättelser som barnen lyssnar till och 
återberättar. 

Matematik 

 Barnen erbjuds material som främjar deras intresse för 

matematik i olika former och möjligheter ska finnas för barnen 

att väga, mäta och räkna i vardagen. 

 Matematiken vävs in i projektarbeten och naturen används för 

att synliggöra matematiska begrepp. 

 Pedagogerna uppmärksammar matematiska dilemman i 

vardagen och hittar lösningar tillsammans med barnen. 

Naturvetenskap och teknik 

 Skog och natur används för utforskande kring naturvetenskap 

och matematik. 

 Det finns många möjligheter till bygg- och konstruktionslek. 

 Vi gör enkla experiment med barnen för att skapa ett intresse 

för naturvetenskap. 
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Pedagogisk miljö 

 Barnen ges möjlighet att utforma den pedagogiska miljön och 

miljön förändras med de skiftande projekt som pågår, samt 

utifrån barnens intressen, tankar och argument. 

 Miljön ska vara inbjudande och lustfylld och skapa möjligheter 
för barnen att utveckla sin lek. 

INFLYTANDE 

Flickor och pojkar gör egna aktiva val 

 Barnen samspelar i mindre grupper och pedagogerna stöttar 

barnen i att göra egna val. 

 Barnen uppmuntras till eget ansvar efter förmåga. 

 Barnens tankar och intressen ligger som grund för den fortsatta 

verksamhetsplaneringen. 

HÄLSA 

Flickor och pojkar utvecklar förståelse för vikten av att värna 
om en god hälsa och välbefinnande. 

 Barnen får positiva upplevelser av fysiska aktiviteter och en 

sund inställning till kost och till sin kropp. 

 Måltiderna är en lugn och trevlig stund där barnen får 

möjlighet att träna sin självständighet. 

 Barnen får en väl avvägd dagsrytm med balans mellan vila och 
aktivitet. 

KULTUR 

Flickor och pojkar tar del av och utövar kultur i olika former. 

 Barnen får många tillfällen till olika kulturupplevelser samt 

möjligheter att använda olika uttrycksformer såsom musik, 

dans, sagoberättande, bild mm. 

 Vi går till bibliotek och lånar böcker på andra språk, pratar med 

barnen om olika länder, mat och högtider. 

 Vi tar del av det kulturutbud som vår närmiljö erbjuder samt 

det utbud av professionella kulturupplevelser som Kulan 
erbjuder. 

FÖRSKOLA OCH HEM 

Vårdnadshavarna har möjlighet till delaktighet och inflytande i 
verksamheten. 

 Som vårdnadshavare är du närvarande och aktiv under ditt 
barns introduktion till förskolan. 

 På föräldramöten har du möjlighet att ta del av vår verksamhet, 

uttrycka förväntningar och ställa frågor. 
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 Vi dokumenterar ditt barns utveckling och lärande och erbjuder 

dig att ta del av vår pedagogiska dokumentation. 

 Alla vårdnadshavare erbjuds utvecklingssamtal minst en gång 

per år där barnets lärande, utveckling och omsorg är i fokus. 

 Två gånger varje termin bjuder vi in till förskoleråd. 

 Biträdande förskolechef skickar varje månad ett 

informationsbrev med övergripande information. 
 Varje avdelning skriver veckobrev eller månadsbrev. 

  

SAMVERKAN FÖRSKOLA-SKOLA 

Flickor och pojkar har en positiv bild av att börja skolan. 

 Förskolan ska tillsammans med vårdnadshavarna verka för en 

smidig övergång förskola/skola. 

 Vi informerar vårdnadshavarna kring skolval och skolbesök. 

 Vi använder oss av stadsdelens framtagna dokument gällande 

förskola-skola. 

RÄTTELSE  
Vår ambition är att det ska vara god kvalitet på vår verksamhet. Dina 

synpunkter är därför mycket viktiga. Om du har synpunkter på 

verksamheten eller inte tycker att vi har levt upp till våra enhetsmål 

vill vi gärna att du hör av dig så att vi kan vidareutveckla vår 

verksamhet. Om vi inte har lyckats leva upp till våra enhetsmål ska vi 

genast se över våra rutiner och rätta till det som har felat 

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL  
Du kan lämna dina klagomål och synpunkter såväl muntligt som 

skriftligt till dem som arbetar i verksamheten eller till förskolechef 

Marie Dimow, telefonnummer: 08-508 20 205 eller 076-122 00 25 

alternativt via e-post marie.dimow@stockholm.se. Det finns en 

särskild blankett inom förvaltningen om du vill lämna klagomål 

skriftligt.När vi tar emot ett klagomål ska vi se över orsakerna till 

klagomålet och snabbt vidta de åtgärder som behövs. Vi ska också se 

till att den som har lämnat klagomålet får återkoppling, om han/hon 

vill det. 

Om du inte är nöjd med hur klagomålet har hanterats kan du vända dig 

till Karin Åberg, telefonnummer 08-508 20 495. 

Klagomål som gäller verksamheten ska dokumenteras och fortlöpande 

tas upp på arbetsplatsträffar där all personal tillsammans diskuterar vad 

som kan göras för att de inte ska upprepas. Tre gånger per år 

analyserar vi samlat de eventuella klagomål vi har fått in för att ha 

detta som grund för att utveckla verksamheten. Då rapporteras också 

hanteringen av klagomålen vidare till nästa nivå i förvaltningen. 
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VILL DU VETA MER?  

Stockholm 2017-01-20 

Mar ie  D imow 
Enskede-Års ta-Vantörs  sradsde lsnämnd  

Enskede-Års ta-Vantörs  s tadsde lsnämnd 
 

Adress:  Slak thusplan 8A 
 

Telefon:  08-508 14 000  
 

Telefax:  08-508 14 444  
 

E-post :  eav@stockholm.se 
 

  

  

Örby förskolor  

Adress:  R ipsavägen 44  

Telefon:  08-508 20 205  

Telefax:   

E-post :  mar ie.d imow@stockho lm.se  

Denna garant i  godkändes av nämnden/förval tn ingen 2017-

02-02 


