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Förskolorna i Hökarängen  

Alla barn i våra förskolor ska känna trygghet och bemötas med respekt i en 

kreativ och lärande miljö. 

Vi erbjuder ditt barn en pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet. Förskolan är ett komplement till hemmet och ett 

stöd för dig som förälder i ditt ansvar för barnets fostran, utveckling och 

växande.  

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet 

samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya 

erfarenheter. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden 

för den pedagogiska verksamheten. 

Förskolorna i Hökarängen  

·  Frida, Stadsbudsvägen 16  

·  Rymden, Tobaksvägen 37  

·  Sagobacken, Saltvägen 3  

·  Morgongården, Söndagsvägen 9 -11  

·  Kryddgården, Lingvägen 161  

·  Trollgården, Lingvägen 188 och 212 

·  Trädgården, Helgdagsvägen 11 

 

Å TA G A N D E  

Kult urakt i v i t eter  för  bar nen   

Olika traditioner och högtider uppmärksammas under året. Vi deltar i de 

olika arrangemang som anordnas av stadsdelens kulturgrupp. Teater, dans 

och musikupplevelser för de olika åldrarna. Barnens eget kulturskapande i 

olika former uppmuntras.  
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Barnen l eker ,  l är  och  utveck las  i  en  ut fors kande  

och  t i l l å tande  mi l j ö   

Vi skapar en inspirerande utforskande inne och utemiljö. Pedagogerna 

inspirerar barnen att pröva och använda olika sorters material och tekniker i 

leken och skapandet. Utrymme för dialog och samtal skapas i vardagen med 

barnen för att utmana barnens språkliga utveckling.  

 

Barnen gör  egna  va l  av  akt i v i t eter  

På höstterminen introduceras alla barnen på avdelningen i alla pedagogiska 

hörnor. För att kunna göra ett aktivt val måste barnen veta vad som finns att 

välja på. Allt material ska finnas tillgängligt och nåbart för barnen. På 

hösten observeras barnen för att se vad de är intresserade av och det ligger 

till grund för planeringen när man skriver sin verksamhetsplan.  

 

RÄ TTEL S E                                                                           

Vår ambition är att det ska vara en god kvalitet på vår verksamhet. Om vi 

inte har levt upp till våra åtaganden kommer vi lyssna på Dina synpunkter, 

se över våra rutiner och rätta till det som har blivit fel. 

 

S YN PU N KTER /  K L A G O MÅ L                                                                

Har du synpunkter eller klagomål så är du välkommen att i första hand prata 

med pedagogerna på berörd avdelning.  

Du kan även vända dig till förskolechef Annika Bergman, 08-508 47 499, 

annika.bergman@stockholm.se 

eller biträdande förskolechef Tuulikki Heinonen 08-508 47 495,                            

tuulikki.heinonen@stockholm.se 

Alternativt fyller du en blankett för synpunkter, klagomål och förslag som 

du kan få på förskolan eller på www.stockholm.se/farsta och 

www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Farsta/Farstas-

forskolor/Hokarangens-forskolor. 

 

 

 

http://www.stockholm.se/farsta
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VI L L  D U  VETA  MER?                                                            

Vill Du veta mer om hur vi arbetar är du välkommen att kontakta oss. Prata 

med pedagogerna på din förskola eller ta kontakt med förskolechef Annika 

Bergman eller biträdande förskolechef Tuulikki Heinonen.  

Vi har en verksamhetsplan där vi beskriver vår verksamhet och hur vi 

arbetar för att uppnå våra åtaganden. Se även hemsidan 

www.stockholm.se/farsta.  

 

Stockho lm 2012-02-16  

Annika Bergman 

Enhetschef 

Farst a  s tadsde l snämnd  Hökarängen  

Adress :  S tor forsp l an  36  Adress :  Pepparvägen  32   

Te le fon :  08  –  508  18  000  Te le fon :  08 –  508 47 499  

Te le f ax :  08  –  508  18  099  Te le f ax :   

E -post :  f ars t a@stockho lm. se  E -post :  ann ika .bergman@stockho lm .se  

DENNA GARANTI GODKÄNDES AV STADSDELSFÖRVALTNINGEN 

2012-02-28  

 

http://www.stockholm.se/farsta

