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Kvalitetsgaranti - Maria-Gamla stans förskolor  

2016 fortsätter vi att utveckla och fördjupa begreppen 

kommunikation och bemötande. 
Kommunikation och bemötande gäller alla, vuxen – vuxen, barn - barn 

och vuxen - barn. Detta gör vi bland annat genom att skapa fler 

former och tillfällen för kommunikation och genom att 

systematiskt reflektera tillsammans i arbetslagen. 

ÅTAGANDE  
Vårt huvudmål är att; 

Barnen visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek 

och lärande. 

  

Vi har också valt några fokusområden inför 2016 och två av dem som 

garantier; 

* Vi säkerställer ett brett och varierat kulturutbud för alla barn. 

* Vi arbetar för att lägga grunden till god hälsa och 

välmående hos varje barn. 

Barn får en positiv upplevelse av kost, rörelse och hälsa 

Varje dag innehåller moment av rörelse, som att gå, springa, dansa, 

hoppa, klättra och balansera. För att barnen ska få möjlighet att öva sin 

grovmotorik, har vi material, lokaler, uterum och aktiviteter anpassade 

för detta. Varje vecka åker vi ut i naturen (dock ej med de allra yngsta) 

där barnen tränar sin grovmotorik på ett naturligt sätt i lekar t.ex. 

genom att gå i ojämn terräng, klättra, springa och balansera. De yngsta 

barnen leker oftast i närområdet, där det skapas möjligheter till 

motorisk lek. Planerad dans- och rörelselek har alla barn minst en gång 

varje vecka. Balans- och gymnastikbana används inomhus för att på ett 

lustfyllt sätt träna barnen i motoriska färdigheter av alla slag. 

Vardagliga och naturliga inslag såsom att gå i trappor, köra vagn, själv 

klättra upp på skötbordet ger självkänsla och kroppskontroll. Vi övar 

dagligen också genom olika rörelselekar, bollek och cykling. Vi leker 

utomhus minst en gång per dag, (oavsett väder) för att barnen ska få 

röra sig "stort", med stora rörelser, springa och hoppa samtidigt som de 

får dagsljus och syretillförsel. Barnen utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten 

av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Lunchmenyerna 

består av 1 fisk-, 1 kött- och 3 vegetariska måltider/vecka. Vi visar att 

det inte alltid behövs kött, fisk eller fågel för att göra en måltid 

komplett och låter grönsaker vara huvudingrediens istället för tillbehör. 

Dans, rörelse och gymnastik är en återkommande aktivitet varje vecka. 

Varje dag finns en stunds vila, återhämtning för alla. 
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Våra förskolor bedriver ett varierat kulturutbud 

Estetiska verksamheter innefattar sång, musik, rytmik, dans, drama, 

gymnastik, rörelse, kultur, bild och form. Måleri och teckning är en 

del, vilket ständigt pågår helt fritt och med olika teman i olika projekt. 

I våra rum synliggörs barnens skapande och lärande, genom en mängd 

fotografier och verk. Föräldrar uppmuntras att samtala med sina barn 

om vad och vem som syns på bilderna, för att bekräfta att barnens 

skapande och tolkningar är viktiga. Genom måleri, sånger, litteratur, 

naturmaterial och dramatisering gestaltas olika fenomen, tidens gång 

och barnens tankar kring detta. Vi besöker våra stugor, lilla pumphuset 

vid sjön Isbladskärret på Djurgården och på Långholmen. I stugorna 

finns rikt ateljématerial och naturen blir en inspirerande kuliss för 

arbetet med avbildande måleri. Under vinterhalvåret används salarna vi 

har för dans-, drama- och rörelselek. Vi besöker teatrar, museer och 

konsthallar. Ibland spelar pedagogerna teater för barnen och ibland 

tvärtom. 

RÄTTELSE  
Om Du anser att vi inte lever upp till våra åtaganden så vill vi att du 

genast talar om det för oss. Vi kommer då att ta upp dina synpunkter i 

arbetsgruppen och med dem som det berör. Tillsammans med Dig 

försöker vi sedan komma fram till en lösning så att problemet inte ska 

upprepas. 

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL  
Om du har synpunkter på vår verksamhet vill vi att du berättar det för 

oss. Det ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. 

Du kan framföra dina synpunkter via www.stockholm.se under 

rubriken "Tyck till" eller via stadsdelsförvaltningens blankett med 

samma namn. 

Blanketten finns på förskolan. Andra sätt är genom brev, e-post, eller 

muntligen till personalen eller till förskolechefen. 

VILL DU VETA MER?  
Gå gärna in på våra hemsidor; www.sodermalmsforskolor.se/Maria 

Gamla Stans förskolor eller kontakta förskolechef; Lotta Rajalin, 076 

1212261. 

  

Denna garanti godkändes av nämnden 2016-02-04 


