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Välkommen till förskolan Egalia

Tiden på förskolan är en ny 

fas i livet, både för dig och för 

ditt barn. Här är några saker 

som är bra att veta.
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En förskola = ett arbetslag

Förskolan har  2 basgrupper

- Södra 1-3 år

- Norra 3-6 år

- 5 yngre barn per pedagog.

- 7 äldre barn per pedagog.



Förskolans utbildning

• På förskolan grundläggs lusten att lära.

• Utbildningen bidrar till att barnen blir kompe-

tenta, kommunikativa, vetgiriga individer med

stark tilltro till sin egen förmåga.

• Barnen får genom utbildningen möjlighet att

utvecklas individuellt och i grupp till demo-

kratiska medborgare.



Styrdokument

• Skollagen

• Läroplanen 2018

• FN’s konvention om barns rättigheter

• Socialtjänstlagen

• Diskrimineringslagen

• Skolprogram för Stockholms Stads förskolor och skolor

• Verksamhetsplan, Plan mot diskriminering, trakasserier och kränk-

ande behandling
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Undervisning i förskolan
• Målstyrda processer utifrån läroplanens mål.

• Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och

skapande.

• Vi ger barnen möjlighet till skapande aktiviteter genom olika

uttrycksformer.

• Barn får tillgång till att utveckla förståelse för den digitalisering

de möter i vardagen och få ett kritiskt och ansvarsfullt för-

hållningssätt.

• Pedagogens roll är att skapa trygghet och omsorg för alla barn,

stötta, vägleda och utmana.



Maten på förskolan 

• Stor andel ekologiska råvaror

• Så mycket som möjligt av maten lagas av vår

kock från grunden med en god variation mellan

vegetariskt, fisk och kött. Vi får nybakad bröd två

gånger i veckan.

•Det finns alltid en vegetarisk alternativ.

•Varje dag serveras det grönsaker och sallad till

maten.

Södermalms Kostpolicy

• Vi undviker i största möjliga mån produkter

med tillsatt socker. Syftet är att lägga en grund

för goda och hälsosamma vanor hos barnen.



Utevistelse - Rörelse - Vila

• Utevistelse varje dag (oavsett väder) för att främja både

hälsa, fysisk aktivitet och goda vanor.

• Utflykter till parker i både närområdet och andra delar av

staden, museum, grönområden.

• Vi erbjuder olika aktiviteter som innefattar motorik,

naturvetenskap, matematik, socialt samspel och språk,

även utomhus.

• Vi har utökat planerad rörelse och dans med 30 min/dag,

eftersom forskning visat att barn i Sverige rör sig alldeles

för lite och utan att komma upp i puls.

• Alla vilar en stund varje dag efter lunch, några en kortare

stund och andra längre. Vi ser det som en viktig

kompetens att kunna ligga ner och slappna av, för att

återhämta sig och stänga ute intryck en stund.



Kemikaliesmart förskola

Södermalms kommunala förskolor är kemi-

kaliesmarta förskolor vilket innebär att miljön

och materialet som barnen möter följer Stock-

holm stads riktlinjer för en kemikaliesmart

förskola.

Vi har:

• Rensat ut plast bland lekmaterial

• Rensat ut plast för matförvaring

• Oparfymerade hygienprodukter
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Agenda 2030 – 17 globala mål



Bra att veta

• Öppettider 7.00-17.30 (ramtider 6.30-18.30)

• Skolplattformen – Min förskola, här kan ni läsa

information från förskolan samt registrera schema
och frånvaro.

• Föräldramöte 2 gånger och utvecklingssamtal

minst 1 gång per år, samt föräldraråd minst ett par

gånger per år.

• Arbetsplatsträff (Apt), 1 gång i månaden, förskolan

stänger då 15.00.

• Utvecklingsdagar, 4 gånger per år då förskolan är

stängd. Sommarstängd vecka 29-32.

• Ditt barn är försäkrad genom Stockholm Stad.
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En dag på Egalia

Kl. 07:00 Förskolan öppnar.

Kl. 08:00 Barnen välkomnas av pedagoger på gården.

Kl. 09:00   Utevistelse, projektuppdrag och undervisning i mindre 

grupper. 

Kl. 10:45.  Reflektionsmöte/samling. 

Kl. 11:00 Lunch.

Kl. 11:45 Vila – återhämtning. Högläsning.

Kl. 12:30   Lek/undervisning i mindre grupper vid olika stationer. 

Kl. 14:00 Mellanmål.

Kl. 15:00 Utevistelse, lek och projektuppdrag.  

Kl. 16:00 Barn och pedagoger möts på en hemvist för att avsluta 

dagen tillsammans. 

Kl. 17:30 Förskolan stänger
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Förskolans traditioner

• Skördefesten

• Ljusmanifestationen - Barnkonventionens dag

• Julfest - Lucia

• Jullunch

• Påsklunch

• Valborgsmässoafton

• Förskolans dag


