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Kvalitetsgaranti - Björnboda-Sörgården förskolor  

Förskolorna med det lustfyllda lärandet i fokus. 

Björnboda-Sörgården förskolor består av fem förskolor: Draken, 

Björnen, Juvelen, Renfanan och Kullerbyttan.  Sammanlagt har 

enhetens förskolor ett genomsnitt på 305 barn. 

Vi utgår från Förskolans Läroplan och dess syn på demokratiska 

värden. Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och 

möjligheten för barnen att få vara demokratiska medborgare. 

Förskolevistelsen bygger på delaktighet, förhandling, ömsesidig respekt 

och glädje. 

Vi har tilltro till barnens intellektuella förmågor och resurser, att vi lär 

av och med varandra, och att vi förstår tillvaron på många olika sätt. 

Det innebär att personal och barn har en nyfiken, lyssnande, 

medforskande och reflekterande hållning som bejakar olikheter 

gentemot varandra. Den pedagogiska verksamheten präglas av 

barnens nyfikenhet, tankar och intressen. 

ÅTAGANDE  

 Barnen utvecklar delaktighet och tillit till sin egen förmåga.  

- Vi lyssnar på barnens tankar, idéer och önskemål. 

- Vi uppmärksammar barnen på deras egna och andras 

läroprocesser. 

 Barnen utvecklar sina matematiska, naturvetenskapliga och 
tekniska förmågor.  

- Vi använder oss av informations- och 

kommunikationsteknik i vardagen. 

- Vi utforskar och experimenterar med naturvetenskapliga, 

matematiska och tekniska fenomen.   

- Vi använder oss av teknik i vardagen. 

 Barnen utvecklar sina språkliga och kommunikativa förmågor. 

- Vi kommunicerar och uttrycker oss genom olika 

uttrycksformer såsom lek, bild, rörelse, sång, musik, dans 

och drama. 

- Vi använder oss av barnens berättandeförmåga. 
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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 i 

första hand kontakta basansvarig/avdelningsansvarig pedagog som 

dokumenterar synpunkterna/klagomålen och besvarar dessa. I andra 

hand kontaktar du förskolechef Lotti Stålbrand, 08-508 05 186 

lotti.stalbrand@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: 

Lotti Stålbrand, förskolechef 

lotti.stalbrand@stockholm.se 

Alexandra Oleinikoff, biträdande förskolechef 

alexandra.oleinikoff@stockholm.se 

Stockholm 2014-01-01 

 

 

Lot t i  S tå lbrand  
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 i ngby@stockholm.se  
 

 
Björnboda-Sörgården förskolor  

Adress:  Ryt tmästarvägen 91,  162 70 Vä l l ingby  

Telefon:  08-508 05 182  

E-post :  lo t t i .s ta lbrand@stockho lm.se  

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


