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S K V A L I T E T S G A R A N T I
 

 

Beckomberga förskolor 

Vår verksamhet bygger på att utveckla delaktighet inom 

enheten. 

Delaktighet för oss innebär att varje person ska känna att de är en del av ett 

meningsfullt sammanhang. ALLA ska känna att just deras närvaro är viktig för 

att vi tillsammans ska bilda en verksamhet som är trygg, meningsfull, 

utmanande och utvecklande för barnen. 

Förskolans läroplan Lpfö-98 är grund för vårt arbete .Vårt mål är att göra 

förskoletiden till en tid av lust och lärande. Det gör vi genom att erbjuda en 

förskola som utmanar, lockar till lek och erbjuder skapande verksamhet. 

För oss är det viktigt att vi har föräldrars förtroende när dom lämnar sina 

barn hos oss. Viktigast i vår samverkan är den dagliga kontakten vid lämning 

och hämtning där vi vill ha en dialog om barnets vardag.  

Vår enhet har idag 4 förskolor: Beckomberga park, 6 avdelningar med 88 

barn, Bällstavägen 242/244,  4,5 avdelningar med 61 barn och Söderberga 

allé 10, 3 avdelningar med 48 barn 

 

Å TA G A N D E  

DELAKTIGHET 

 Vi åtar oss att utveckla delaktigheten inom enheten 

 Genom att utgå från barnens intressen och tidigare erfarenheter försöker 

vi att skapa ett samspel som ger engagemang och delaktighet. 

 Vi skapar tillfällen för våra brukare att möta oss i föräldramöten, 

förskoleråd, öppet hus. Vi uppmuntrar våra brukare att ge oss 

synpunkter på vår verksamhet. 
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INFLYTANDE  

 

 Vi åtar oss att barnen ska ha inflytande över sin vardag 

 Vi strävar efter att ha ett tillåtande förhållningssätt som visar att vi tror 

på barnets egna förmåga. Vi uppmuntrar barnens egna initiativ att agera 

självständigt i vardagliga situationer. 

 Vi uppmuntrar våra brukare att berätta för oss om vilka förväntningar 

dom har på oss. 

 Våra pedagoger utvärderar kontinuerligt sin verksamhet. Den ligger 

sedan till grund för vårt fortsatta arbete. 

 

LÄRANDE 

 

 Vi åtar oss att främja barns språkutveckling 

 Vi arbetar med att dela upp barnen i mindre grupper för att dom ska få 

ökade möjligheter att uttrycka sig och bli lyssnade på. Genom att ta vara 

på gruppens gemenskap skapar vi språkglädje med sång och musik, 

sagor, rim och ramsor samt färg och form. 

 Vi ser leken som en viktig del i barnens lärande och ger den stort 

utrymme i vår verksamhet. 

 Vi sätter ord på det vi gör i vardagen och erbjuder en riklig språklig 

miljö. Vi hjälper barnen att skapa sammanhang och förståelse för vad 

som händer 

 

 

RÄ TTEL S E /  KO M PEN S A T I O N  

Om ni har synpunkter på vår verksamhet och att ni anser att vi inte uppfyller 

våra åtaganden är det nödvändigt för oss att få kännedom om det. Vi ser era 

synpunkter som ett led i vår utveckling av verksamheten. 
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KL A G O MÅ L  /  S YNPU N KTE R  

Kontakta i första hand ansvarig lärare på respektive avdelning, därefter till 

arbetslagsledaren. Du är också välkommen att kontakta förskolechef Agnetha 

Wanner eller avdelningschef Monica Ulvede på förvaltningen 

 

VI L L  D U  VETA  MER?  

Besök vår hemsida www.stockholm/bromma.se  

 

 

Stockholm 2007 01 31 

 

 

Agnetha Wanner 

Förskolechef 

 

BECKOMBERGA FÖRSKOLOR BROMMA STADSDELSNÄMND 

S JUKHUSOMRÅDE 10 . /A  168  78  BROMMA TUNNLANDSVÄGEN 95  

TELEFON:  508  06  800 /801  TELEFON:  508  06  000  

TELEFAX:    

E-POST: agneta.wanner@bromma.stockholm.se   

 

DENNA GARANTI GODKÄNDES AV  BROMMA STADSDELSNÄMND 15 

MARS 2007  

http://www.stockholm/bromma.se

