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Kvalitetsgaranti - Råcksta förskolor  

En förskola där respekt och tolerans är riktlinjer för vårt 

arbete med barnen. 

Råcksta förskolor består av fem förskolor: Futurum, Humlan, 

Skorstenen, Äventyret och Viljan som är en specialförskola för barn 

med astma och allergi. Sammanlagt har enheten ett genomsnitt på 

250 barn. Råcksta är ett område nära fina naturområden. Råcksta 

förskolors arbete grundar sig på demokratiska värderingar och vi 

bygger den pedagogiska verksamheten utifrån ett interkulturellt 

perspektiv.  Våra pedagogiska idéer grundar sig på Reggio Emilias 

filosofi och vi anser att det kollektiva lärandet utgör en grund för 

det individuella lärandet:  

 Arbete med de 100 språken. Med det menar vi att barnen 

har olika sätt att utrycka sig på och att förstå omvärlden. Vi 

skapar förutsättningar för att möjliggöra detta bl.a. genom att 

arbeta med ateljeristor i alla våra förskolor och att använda 

skapande som ett viktigt redskap i barnens lärande. 

 Att se pedagogiska miljöer som en tredje pedagog, vilket 

innebär att miljöerna och materialen är tillgängliga, säkra, 

varierade och inbjuder till utforskning och lärande. Vi bygger 

våra pedagogiska miljöer utifrån tanken om förskolan som en 

mötesplats, där alla barn har tillgång till de olika miljöerna 

och materialen. 

ÅTAGANDE  

 Barnen har samma rättigheter att utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar. 

- Vi delar barnen i mindre grupper utifrån intressen och 

behov. 

 Barnen utvecklar sin matematiska, naturvetenskapliga och 

tekniska förmåga. 

- Vi erbjuder en tillgänglig och stimulerande miljö samt ett 

varierat utbud av material.  

 Barnen utvecklar sin språkliga och kommunikativa förmåga. 

- Vi uppmuntrar barnen till att uttrycka sina tankar, åsikter, 

ställa frågor och att dra sina egna slutsatser. Vi har ett 

projektinriktat arbetssätt och vi synliggör barnens 

lärandeprocesser med pedagogisk dokumentation. 
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 Barnen och vårdnadshavarna ges förutsättningar till delaktighet 

och inflytande i verksamheten. 

- Vi erbjuder föräldrarna regelbundna möten och 

utvecklingssamtal samt olika föräldrasammankomster. I 

vår verksamhet får barnen möta nyfikna, lyssnande och 

reflekterande pedagoger. 

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 och 

besvarar dessa. I andra hand kontaktar du förskolechef Eva Alvin, 08- 

508 05 153, eva.alvin@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: 

Eva Alvin, förskolechef 

eva.alvin@stockholm.se 

Eva Blomqvist, biträdande förskolechef 

eva.blomqvist@stockholm.se 

Stockholm 2014-01-01  

Eva A lv in  
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  
 

Råcksta förskolor  

Adress:  Gudmundrågatan 12,  162 54 Vä l l ingby  

Telefon:  08-508 05 153  

E-post :  eva.a lv in@stockholm.se  

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


