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En förskola för livslångt lärande 

Maltesholm-Smedshagens förskolor vill utifrån en humanistisk 

människosyn och demokratiska värderingar lägga grunden för ett 

livslångt lärande, där omsorg, fostran, lek och lärande bildar en helhet. 

Förskolan vill erbjuda en mångsidig, stimulerande, rolig och trygg miljö 

som ger barnen möjlighet att utveckla nya kunskaper och 

erfarenheter. Förskolan vill skapa tillitsfulla relationer och nära 

samarbete med hemmen. 

ÅTAGANDE  

 Varje barn utvecklar sina förmågor och intressen oavsett kön 

eller annan diskrimineringsgrund. 

- Arbetslagen skapar förutsättningar för ett demokratiskt 

klimat, där varje barns tankar och idéer får lika stort 

utrymme i verksamheten.  

- Arbetslagen ger varje barn möjlighet att bilda sig egna 

åsikter om fenomen i omvärlden och bli respekterade 

utifrån dessa uppfattningar. Varje barns vetgirighet, vilja 

och lust tas tillvara.   

 Varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, undersöka och 

använda naturvetenskap, matematik och teknik. 

- Arbetslagen erbjuder en miljö där det uppstår frågor runt 

naturvetenskap, matematik och teknik och möjlighet till ett 

utforskande för varje barn.  

- Arbetslagen erbjuder varje barn möjlighet att fördjupa sina 

upptäckter utifrån sina egna intressen och stimulerar och 

utmanar varje barn i deras intresse och nyfikenhet för 

naturvetenskap, matematik och teknik.   

 Varje barn utvecklar sin kommunikativa och språkliga förmåga 

- Arbetslagen delar barnen i mindre grupper där varje barn 

får ett ökat språkutrymme och blir lyssnade på.  

- Arbetslagen erbjuder en språklig miljö som präglas av ett 

likabehandlingsperspektiv samt ett interkulturellt 

förhållningssätt.   
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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 och 

besvarar dessa. I andra hand kontaktar du förskolechef Marianne 

Christiansson, 08- 508 05 199, marianne.christiansson@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 vår verksamhet är du välkommen att kontakta: 

Marianne Christiansson, förskolechef  

marianne.christiansson@stockholm.se 

Helena Hedberg, biträdande förskolechef  

helena.m.hedberg@stockholm.se 

Stockholm 2014-01-01 

 

 

Mar ianne Chr is t iansson  
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  
 

Maltesholm-Smedshagen förskolor  

Adress:  Måbärsst igen 39,  165 65 Hässe lby  

Telefon:  08-508 05 199  

E-post :  mar ianne.chr is t iansson@stockholm.se  

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


