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Kvalitetsgaranti - Hässelbygård förskolor  

Tillsammans lär vi för livet och får glada minnen! 

Hässelbygård förskolor består av sex friliggande hus med två 

avdelningar i varje. Alla förskolor har egna gårdar och nära till olika 

parker och skog. 

Hos oss ska du och ditt barn få ett personligt och professionellt 

bemötande samt känna tillit och glädje. Du som förälder ska kunna 

lita på oss och vår verksamhet. 

Vårt mål är att använda ett utforskande och temainriktat arbetssätt 

genom att vara nyfikna och tillåtande!  

Under 2014 kommer vi att ha fokus på naturvetenskap, matematik 

och teknik samt språk och kommunikation i lekfulla och lustfyllda 

former. Vi vill också ge barnen möjligheter till kulturskapande! 

ÅTAGANDE  
 

 Barnen erbjuds minst en professionell kulturupplevelse under 

året samt möjligheter att utöva olika kulturformer. 

- Vi uppmärksammar och firar olika traditioner. 

- Vi arbetar med gemensamma projekt. 

- Vi samarbetar med aktörer inom drama, musik, dans och 

konst. 

 Barnen ges möjligheter att utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar. 

- Vi tar tillvara på barnens tankar och teorier. 

- Vi dokumenterar barnens lärande och reflekterar 

tillsammans med dem. 

 Barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen 

samt, matematik och teknik i vardagen. 

- Vi erbjuder ett utforskande och experimenterande material. 

- Vi utmanar barnen med olika frågeställningar. 

- Vi erbjuder en lärande och lekfull miljö. 

 Barnen ges möjligheter att utveckla sin kommunikativa och 

språkliga förmåga. 

- Vi använder leken medvetet för att stärka barnens 

språkutveckling. 
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- Vi använder ett språkutvecklande arbetssätt vilket innebär 

att sätta ord på tankar och görandet. 

- Vi berättar och läser för barnen. 

RÄTTELSE  
Förskolan 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 pedagog som dokumenterar och 

besvarar dessa. I andra hand kontaktar du förskolechef Agneta Elfving, 

08- 508 04 171, agneta.elfving@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 vår verksamhet är du välkommen att kontakta: 

Agneta Elfving, förskolechef  

agneta.elfving@stockholm.se 

Maria Henebratt, biträdande förskolechef  

maria.henebratt@stockholm.se 

Stockholm  2014-01-01 

Agneta E l fv ing  
Förskolechef  

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  
 

Hässe lbygård förskolor  

Adress:  Astrakangatan 106,  165 52 Hässe lby  

Telefon:  08-508 04 171  

E-post :  agneta .e l fv ing@stockho lm.se  

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


