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Kvalitetsgaranti - Enheten för parklekar, öppen 
förskola och allmän förskola 

Mötesplats där alla får vara med och påverka! 

Enheten består av sju parklekar, två öppna förskolor/familjecenter 

samt en allmän förskola med tre timmars verksamhet för 3-5 åringar. 

Arbetet utgår från en humanistisk människosyn med demokratiska 

värderingar och lägger grunden till ett livslångt och lustfyllt lärande.   

De två öppna förskolorna fungerar som mötesplatser där 

hemmavarande föräldrar med yngre barn träffas. Paklekarna som är 

naturskönt belägna fungerar som mötesplatser för alla medborgare.  

Alla besökare är viktiga i skapande av en trygg närmiljö, vi välkomnar 

därför alla besökare att ta del av parklekarnas utbud året runt. 

Vår service är gratis och öppen. För den som önskar ges utrymme till 

medbestämmande och möjlighet att påverka enhetens verksamheter. 

ÅTAGANDE  

 Besökare på öppna förskolan står i centrum. 

- Vi erbjuder verksamhet och stöd såväl till barn som 
föräldrar/vuxna. 

- Vi erbjuder en miljö som stimulerar till utveckling och lärande.     

 Besökare i parklekarna erbjuds aktiviteter som stimulerar till 
lek, utevistelse, idrott och kultur.    

- Vi erbjuder dag-kollo på skollov i samarbete med 
föreningslivet eller andra aktörer i närområdet. 

- Vi tar tillvara besökarnas egna resurser och förmågor och 

inspirerar till kultur- och fritidsaktiviteter genom att erbjuda 

olika evenemang under året.    

 Barn och unga med funktionsnedsättning erbjuds en 

utvecklande och stimulerande fritidsverksamhet på 
eftermiddagar och under skolans lovdagar. 

- Vi gör riktade aktiviteter där barn och unga med 

funktionsnedsättning tillsammans med andra besökare får 

utöva idrott, spela spel såväl utomhus som inomhus samt delta 
i levande verkstad.    
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RÄTTELSE  
Enheten har som ambition att hålla en god kvalitet på verksamheten. 

Dina synpunkter är därför mycket viktiga. Om du anser att vi inte levt 

upp till våra åtaganden vill vi att du hör av dig så att vi får en chans att 

förbättra oss. 

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL  
Om du vill lämna synpunkter eller klagomål är du välkommen att 

kontakta i första hand ansvarig personal som dokumenterar 

synpunkterna/klagomålen och besvarar dessa. I andra hand kontaktar 

du enhetschef Caroline Sheela Karlsson, 08-508 04 273, 

caroline.sheela.karlsson@stockholm.se. 

Om du inte får gehör för dina synpunkter/klagomål kan du kontakta 

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, avdelningen för förskola, 

fritid och kultur, avdelningschef IngMarie Lindgren. 

08-508 04 000, ingmarie.lindgren@stockholm.se. 

VILL DU VETA MER?  
Vill Du veta mer om hur vi arbetar är du välkommen att kontakta: 

Caroline Sheela Karlsson, enhetschef 

caroline.sheela.karlsson@stockholm.se 

Stockholm  2014-01-01 

 

 

Caro l ine Shee la Kar lsson  
Enhetschef  

Hässe lby-Vä l l ingby s tadsde lsnämnd  
 

Adress:  Hässe lby torg  20-22,  165 23 Hässe lby  
 

Telefon:  08-508 04 000  
 

Telefax:  08-508 04 546  
 

E-post :  hasselby-va l l ingby@stockholm.se  
 

Enheten för  park lekar ,  öppen förskola  och a l lmän  
förskola  

Adress :  Hässe lby torg  20-22.  165 23 Hässe lby  

Telefon:  08-508 04 273  

E-post :  caro l ine.shee la.kar lsson@stockholm.se  

Denna garant i  anmäldes t i l l  nämnden 2014-03-20.  


