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Kvalitetsgaranti - Backlura förskolor  

En förskola som lägger grunden för ett livslångt lärande 

med tillitsfulla relationer. 

Backlura förskolor består av fem förskolor med sammanlagt 14 

avdelningar. Förskolorna har tillsammans ca 230 barn. Det finns 56 

anställda varav 15 % är tvåspråkiga. Andelen förskollärare är 40 %. I 

varje förskola finns köksansvarig som ser till att servera näringsriktig 

kost enligt livsmedelsverkets råd ”Bra mat i förskolan”.  Alla förskolor 

ska kunna erbjuda samma goda kvaliteter för barnets utveckling och 

lärande. Ett av de områden vi valt att prioritera detta år är 

språkutvecklande arbetssätt. Vi har även ett nära samarbete med 

kulturskolan. 

ÅTAGANDE  

 Alla barn ges samma möjligheter att utveckla förmågor och 

intressen. 

- Vi lyssnar på varje enskilt barns tankar, idéer, åsikter och 
känslor utan egna värderingar.  

- Vi respekterar barnen som individer genom vårt bemötande.  

- Vi arbetar medvetet med vårt förhållningssätt genom 
kommunikation och bemötande.  

 Barnen utvecklar sin matematiska, naturvetenskapliga och 

tekniska förmåga. 

- Vi erbjuder utmanande utevistelse varje dag och utforskar 
tillsammans med barnen vad som händer i naturen.  

- Vi skapar en miljö som utmanar barnen att upptäcka, iaktta och 
experimentera.  

- Vi genomför tillsammans med barnen matematiska, 
naturvetenskapliga och tekniska projekt.  

 Barnen utvecklar sin språkliga och kommunikativa förmåga. 

- Vi arbetar medvetet med olika språkliga genrer. Alla 

barngrupper har tillgång till lärplattor. 

- Vi har ett temainriktat arbetssätt och delar upp barnen i mindre 
projektgrupper. 

- Vi erbjuder en variationsrik inom- och utomhusmiljö med 
tillgång till olika uttrycksformer. 
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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 

synpunkterna/klagomålen och besvarar dessa. I andra hand kontaktar 

du förskolechef Outi Rajajärvi, 08-508 05198, 

outi.rajajarvi@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: 

Outi Rajajärvi, förskolechef 

outi.rajajärvi@stockholm.se 

Kicki Svedenstrand, biträdande förskolechef 

kicki.swedenstrand@stockholm.se 

Stockholm 2014-01-01 

 

Out i  Raja järv i  
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  
 

Back lura förskolor  

Adress:  Brand l i l j egränd 3 ,  165 78 Hässe lby  

Telefon:  08-508 05 198  

E-post :  out i . ra ja jarv i@stockho lm.se  

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


