
 

Förskolan Gärdesbacken Kampementsgatan 18  

Grodan Blå 08-508 100 79/076-825 21 94 
Grodan Röd 08-508 100 78/076-121 00 79 
Gräshoppan 08-508 100 75/076-121 00 78 

Rönnen 08-508 100 92/076-825 21 93 
Kastanjen 08-508 100 91/076-825 22 36 

Förskolan Tegeludden Sandhamnsgatan 47  
Syd 08-508 479 19/076-124 79 19 
Väst 08-508 440 78/076-124 79 17 

Förskolan Sandhamn Sandhamnsgatan 4   

 08-508 100 18 

Förskolan Rio Sandhamnsgatan 12 
Delfinen, Sälen 08-508 101 19 

Förskolan Mässen Strindbergsgatan 31  
Haren 08-508 107 20/076-825 21 50 

Älgen 08-508 107 18/076-825 21 51 
Kök 08-508 107 19 

Förskolan Skeppet Skeppargatan 73 
Fyren 08-508 107 26/076-825 21 49 

Jollen 08-508 107 25/076-825 21 48 
Skutan 08-508 107 24/076-825 21 47 

Förskolan Breiten Breitenfeldstgatan 1 

 08-508 440 86 

Förskolan Fältöversten Valhallavägen 152 C 

Näckrosen röd 08-508 441 02 

Näckrosen vit 08-508 441 04 

Smörblomman 08-508 441 05/076-124 41 05 

Jessika von Malmborg 076-121 08 50 

Förskolechef 

e-post: jessika.von.malmborg@stockholm.se 

 

Cecilia Rydell 076-121 07 50 

Biträdande förskolechef 

e-post: cecilia.rydell@stockholm.se 

 

Mira Bjerner Malmeling 076-124 40 89 

Biträdande förskolechef 

e-post: mira.bjerner.malmelling@stockholm.se 

 

Adresser och telefonnummer: 
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Engelbrekt-Gärdets förskolor 

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING 



 

Välkommen till Gärdets förskolor! 
 

 

 

 

Vår verksamhetsidé  

Tillsammans skapar vi en välkomnande pedagogisk atmosfär, en lä-

rande organisation och en reflekterande kultur med fokus på barnens 

hållbara och livslånga lärande. 

Värdegrund 

Respekt - innebär att vi värdesätter mångfald och varandras olikheter. 

Därför ser vi varandra som en tillgång och lyssnar på dem vi möter 

och är öppna för att lära av varandra. 

Trygghet - innebär att möta meningsfulla sammanhang där man blir 

sedd, hörd och känner tillit till varandra och sin egen förmåga. Därför 

skapar vi mötesplatser där vi är tydliga i förväntningar, struktur och 

rutiner och har en vänlig, rak och ärlig kommunikation.  

Glädje - innebär att det är positivt att komma till förskolan och att 

lärandet är inspirerande och lustfyllt. Därför möter vi varandra på ett 

respektfullt sätt och vi uppmuntra och bekräfta varandra. Vi tar till-

vara varandras intressen och erfarenheter. 

Empati - innebär att ha förståelse för olikheter och visa omtanke om 

andra. Därför har vi ett välkomnande bemötande och ser varje möte 

som unikt. 

Engagemang - innebär eget ansvar, intresse, närvaro, initiativtagande 

och aktiv delaktighet. Därför uppmuntrar vi och litar vi på varandra. 

Vi visar nyfikenhet och tar tillvara på varandras idéer och ger 

varandra inflytande i verksamheten. 

 

 

Kost 
Förskolorna har egna kockar som lagar mat från grunden med en hög 
andel ekologiska livsmedel utifrån enhetens kostpolicy. 

Föräldramöten 

Förskolan bjuder in till ett föräldramöte på höstterminen och ett på 

vårterminen där vi informerar om verksamheten och förskolans orga-

nisation. Där väljs även föräldrar till förskoleådet, två representanter 

från varje barngrupp. 

Utvecklingssamtal 

2 ggr/år eller enligt önskemål erbjuder förskolan utvecklingssamtal. Det 

är ett samtal mellan pedagog och vårdnadshavare/förälder, kring bar-

nets utveckling och trivsel på förskolan. Under perioder med utveckl-

ingssamtal dokumenterar vi inte de pågående projekten och lägger fo-

kus på våra samtal. Inbjudan till samtalen kommer separat. 

Förskoleråd 

Varje förskola har förskoleråd en gång per termin där representanter 

från personalgruppen och föräldragruppen träffas tillsammans med för-

skolechef/bitr. förskolechef. En plattform för dialog som ger föräldrar/

vårdnadshavare möjlighet till delaktighet och inflytande. Förskolerådet 

är ett samarbetsforum och har därmed inte beslutanderätt.  

VFU 

Förskolan tar emellanåt emot lärarstudenter från lärarutbildningarna på 

Stockholms universitet och Södertörns högskola för deras Verksam-

hets Förlagda Utbildning. Detta är ett samarbete som gynnar förskolan 

då vi får del av aktuell forskning och kan vara med och påverka framti-

dens förskollärarutbildning.  

Inskolning/introduktion 
Som förälder är du med ditt barn på förskolan i 3-5 hela dagar och blir 

introducerade till verksamheten. Introduktionstiden är individuell och 

kan därför variera (se enhetens dokument). Tillsammans med nya kom-

pisar och pedagoger deltar ni i verksamheten och i dagens alla rutiner, 

vilket skapar kontinuitet och trygghet för både ditt barn och dig som 

förälder. I samband med introduktionen har vi samtal med varje familj. 

Överflytt mellan avdelningar sker fortlöpande under året, när det blir 

förändringar i barngrupperna. Det innebär att de äldsta barnen i sin ål-

dersgrupp går över till nästa avdelning. 



 

Vid sjukdom och ledighet 

Enheten har formulerat ett policydokument med riktlinjer för 

sjuka barn. Skriften bygger på socialstyrelsens skrift ”Smitta i för-

skolan” samt Smittskydd Stockholms och Vårdguidens rekommen-

dationer. Dokumentet finns tillgängligt på respektive förskola.  

Anmäl sjukdom och ledighet i så god tid som möjligt till pedago-

gerna på förskolan. Blir ditt/dina barn sjuka vill vi att ni hör av er 

före klockan 8:00 på morgonen. 

Förskolan har stängt 
Under sommaren har Engelbrekt-Gärdets förskolor stängt under fyra 

veckor, vecka 28-31. Då samordnas omsorgen inom enheten med en 

sommaröppen förskola. Även under jul och nyår vill vi möjliggöra för 

ordinarie personals semester och samordnar då verksamheten på en 

förskola. 

Förskolorna har 4 utvecklings-/planeringsdagar under året, då är försko-

lan stängd. (Omsorg ordnas vid behov) 

Enheten har APT (ArbetsPlatsTräff) en gång i månaden för samtlig per-

sonal för att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. 

Förskolan stänger då klockan 16:00. 

Öppning & stängning 
Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kal-

las för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet 

om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan kl. 06:30 och 18:30 

alla helgfria vardagar förutom: 

- Julafton 

- Midsommarafton och 

- Nyårsafton 

Alla förskolor anpassar sina öppettider efter föräldrarnas behov och 

därför varierar dessa mellan de olika adresserna. 

Arbetslagen samarbetar och förskolan har gemensam öppning och 

stängning. När du hämtar och lämnar ditt/dina barn på förskolan, 

meddela alltid pedagogerna. 

Kläder 

För att kunna delta i förskolans verksamhet är det viktigt att bar-

nen har kläder som är avsedda för lek och skapande, både inom-

hus och utomhus och som får bli smutsiga. För att möjliggöra att 

kläder kommer till sina rätta ägare ber vi er märka barnens kläder 

Styrdokument 
 Läroplanen för förskolan (Lpfö-98 (2010)) 

 Skollagen. 

 Stockholms stads förskoleplan och Stockholms stads budget 
antagna av kommunfullmäktige. 

 Östermalms stadsdelsnämnds verksamhetsplan. I verksamhets-

planen beskrivs bl.a. förskolans generella åtaganden. 

 Verksamhetsplan för enheten som beskriver verksamhet, orga-

nisation och enhetsspecifika åtaganden. 

 Kvalitetsgarantier beskriver vad verksamheterna åtar sig och 

uppdateras varje år i samband med ny skrivning av verksam-

hetsplan för enheten. 

 Varje arbetslag utformar en arbetsplan som specifikt beskriver 

åtaganden, arbetssätt och organisation. 

 Varje förskola upprättar årligen en likabehandlingsplan för vårt 

främjande och förebyggande arbete för likabehandling och för 

att motverka kränkande särbehandling. 

Sekretess 

Personalen på förskolan har tystnadsplikt enligt sekretesslagen i soci-

altjänstlagen (15 kap 1§). Alla som arbetar på förskolan har också 

anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen (14 kap 1§). Förskolans perso-

nal ska inte bedöma eller utreda, utan ska vid oro anmäla till social-

tjänsten som i sin tur ansvarar för stöd och råd till familjer. Anmäl-

ningsplikten bryter tystnadsplikten. 

Fotografering 

Med hänsyn till att det i perioder finns barn med skyddade person-

uppgifter i våra verksamheter och föräldrar som inte vill att bilder på 

deras barn sprids på olika sociala medier önskar vi att ni inte foto-

graferar barnen i grupp på förskolan vid t. ex. Lucia, gårdsfester och 

dyl. 



 

Processinriktat arbetssätt 
Barnen får, i mindre grupper, undersöka och fördjupa sig i olika äm-

nen/områden genom en temabaserad och projekterande verksam-

het. Undersökandet är lustfyllt och utgår från barnens tankar, idéer 
och engagemang. Ett projektarbete pågår en längre  eller  kortare 

tid. Det ger möjligheter att sätta in barnets lärprocesser i ett sam-

manhang. Olika former av uttryck för lärandet erbjuds genom skap-

ande, språk, skriftspråk, matematik, teknik och rörelse, allt kopplat 

till målen i lpfö-98/16. Observationer av barnens lek och intressen 

och utforskande, samt intervjuer och samtal med barnen ligger till 

grund för arbetet. Dokumentationen fungerar som ett stöd för att 

utveckla aktiviteterna utifrån barnens erfarenheter och intressen 

med syftet att utveckla ett utforskande arbetssätt och stödja arbe-

tet för barnens utveckling och lärande. 

 

Inkludering 

Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra fram-

steg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i 

grupp. Alla barn behöver stöd för sin utveckling i förskolan, några 

behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela för-

skoletiden. Barns behov av särskilt stöd är relaterat till den miljö de 

vistas i, vilket betyder att barn kan behöva särskilt stöd i en miljö 

men inte i en annan. Som stöd i arbetet kan personalen få handled-

ning av stadsdelens specialpedagoger. 

 

Trygghet och säkerhet 

•Utrymningsövning varje termin 

•HLR-utbildad personal 

•Trygghetsvandringar med barnen 

•Skyddsrond  

•Kris- och katastrofpärm 

•Säkerhetrutiner vid utflykter 

Pedagogisk miljö 
Förskolan erbjuder en miljö där barnen får prova på, skapa, under-

söka, reflektera och möta nya utmaningar tillsammans med andra 

barn och vuxna. 

 Miljön är kreativ, tillåtande, lustfylld och tilltalande för barnen. 

 Var sak har sin plats och tydliggörs av fotografier. 

 Det syns i miljön vad barnen är nyfikna på och vilket projektar-

bete som pågår. 

 Barnen har tillgång till materialet under hela dagen. 

 Miljön erbjuder utmaning och variation och är föränderlig. 

 Det finns plats för skapande, bygg och konstruktion, musik, vila, 

reflektion, drama, rollek, utklädning, sagor, böcker, bokstäver, 

samling, naturvetenskap, matematik mm. 

 Miljön möjliggör möten mellan barnen och stimulerar kommu-

Kunskapssyn  och  lärande 
Barn kan och vill lära sig och alla har erfarenheter, förmågor och kun-

skaper. Barn lär när det får finnas i meningsfulla sammanhang, där de 

får undersöka och upptäcka på många olika sätt och med olika materi-

al under en längre tid. Samt att de får möjlighet att återkomma till 

tankar, funderingar och teorier, reflektera tillsammans och prova igen. 

Kunskap sker i relationer och samspel med andra barn, vuxna, miljö 

och material. Barn lär av och med varandra och de bidrar med olika 

erfarenheter och kompetenser. 

Pedagogisk dokumentation 
Vi har ett arbetssätt där pedagogisk dokumentation är pedagogernas 

verktyg för att synliggöra och förstå hur barnen tänker och lär, samt 

för att utveckla arbetet med barnen. Dokumentationen finns på för-

skolans dokumentationstavlor och ger även föräldrar inblick i verk-

samheten och är dessutom ett underlag för utvecklingssamtalen. 


