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Växthuset  fyra avdelningar 

44:an fem avdelningar 

Lagunen tre avdelningar 

Solbacken två avdelningar 

Håven två avdelningar 

Holmen tre avdelningar 

Sandslottet två avdelningar 

Allmänna förskolan Färgkullan en deltidsgrupp 

ÅTAGANDE  

• Utvecklingssamtal 

Tillsammans med föräldrarna har vi ett utvecklingssamtal under hösten, där 
vi genom dokumentation försöker spegla och återge barnets vardag på 
förskolan.Utvecklingssamtalen är även ett sätt för föräldrarna att vara med 
och påverka det egna barnets lärande och utveckling. 

• Språkutveckling 

Vi arbetar medvetet med att se till att barnen så ofta som möjligt är i mindre 
grupper. Under dagen kan detta ske såväl i projekt som i övrig verksamhet. 
Vi vill genom detta arbetssätt uppmuntra och stödja kommunikationen barn 
emellan likaväl som barn och pedagog emellan. I dialogen mellan barn och 
pedagog är pedagogens roll att verbalisera barnens göranden och även 
tillföra nya ord och begrepp. I bla projektarbeten synliggör vi olika 
uppfattningar och teorier och uppmuntrar barnen att argumentera för sina 
teorier. Vi observerar och dokumenterar barnens tankar och praktik vilket vi 
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sedan "ger tillbaka" till barnen via reflektion tillsammans. När barnen får 
minnas och reflektera över sitt arbete får de tillfälle att sätta ord på det dem 
ser. I miljön ser vi till att möjliggöra möten mellan barnen i både mindre 
och större grupper. Vi tänker även på att materialet ska vara av utforskande 
karaktär då vi tror att mer avancerade språkliga begrepp kan formas. 
Pedagogerna ser till att ge gott om talutrymme i de dagliga rutinerna. T.ex 
vid av och påklädning och vid dukning av matborden lär sig barnen olika 
begrepp när pedagogerna benämner det de gör. Genom bland annat sång, 
musik,rim och ramsor utvecklar vi ett rikt och nyanserat talspråk. Alla 
avdelningar har böcker som ligger tillgängligt för barnen så att de själva kan 
sätta sig med en bok. Pedagogerna läser och samtalar med barnen om 
bilderna/handlingen i böckerna. Vi försöker tillgodose och uppmuntra 
barnens intresse för bokstäver och ord genom att erbjuda en miljö och 
material där det skrivna språket kan utforskas. Pedagogerna möter barnen 
där de är i skrivandet och utmanar dem vidare genom att ex måla, bygga, 
använda dator för att experimentera med bokstäver och ord.  

• Barns inflytande 

Genom att observera och dokumentera barnens vardag och sedan ge tillbaka 
till barnen vad de har sagt och gjort skapas möjlighet för barnen att påverka 
både innehåll och miljö, samt se sitt och andras lärande. För de yngre 
barnen blir bilden och övrig rekvisita väldigt viktig då de ofta uttrycker sig 
på andra sätt än det verbala. Vi arbetar också för att skapa mötesforum för 
och med barnen i ett demokratiskt sammanhang där de lär sig förhandla och 
argumentera för sin sak med stöd från pedagogen. Genom det får barnen en 
förståelse för att de är en individ som samapelar med andra individer i ett 
kooperativt sammanhang där vi måste ta hänsyn till varandras åsikter. Vi 
för även, pedagogerna emellan, kontinuerliga samtal om de traditioner 
(förskolekultur) och principer som ligger till grund för våra beslut i arbetet 
med barnen. 

RÄTTELSE   

Om vi inte levt upp till våra åtaganden skall vi lyssna på Dina synpunkter, se 
över våra rutiner och rätta till det som blivit fel. 

SYNPUNKTER /  KLAGOMÅL  

Om du vill lämna in klagomål eller synpunkter så är du välkommen att prata 
med berörda pedagoger på avdelningen eller ta kontakt med 
förskolechef/biträdande förskolechef. 

Du kan också framföra klagomål och synpunkter skriftligen till Farsta 
stadsdelsförvaltning, avdelningen för barn och ungdom, Inger Norman 
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Box 113  123 22 Farsta 

Det finns även en blankett på www.stockholm.se/farsta 

Synpunkter och eventuella klagomål följer vi kontinuerligt upp på förskolornas 
arbetsplatsträffar. 

VILL  DU VETA MER?   

Kontakta gärna förskolechefen eller bitr. förskolechefen för Sköndals förskolor. 
Ytterligare information om förskolorna i Sköndal finns på hemsidan 
www.stockholm.se/farsta/forskolor och i stadsdelens verksamhetsplan. 

Sköndals förskolor 

Bengt Bagares Gränd 4 

128 66 Sköndal 

Birgitta Eriksson    Eva Matsson 

Förskolechef   Bitr. förskolechef  

Tel.08-508 47 340  Tel.08-508 47645                                              

birgitta.eriksson@stockholm.se  eva.matsson@.stockholm.se                 
   

Farst a  2010-01-14  

 
Birgitta Eriksson 

Farst a  Skönda l  

Adress :  F ars t a  
Stadsde ls förva l tn ing  
Stor forsp l an  36  

Adress :  Bengt  Bagares  Gränd  4  

Te le fon :  08-508  18  000  Te le fon :  08-508  47  340  

Te le f ax :  08-508  18  099  Te le f ax :  08-508  47  153  

E -post :  
f ars t a@farst a . s tockho lm.se  

E -post :  
b i rg i t t a .er ik sson@farst a . s tockho lm .se  

DENNA GARANTI GODKÄNDES AV NÄMNDEN 2010-03-25   

 


