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Abrahamsbergs förskolor är en kommunal förskoleenhet i Bromma. På 

våra förskolor arbetar vi utifrån den värdegrund och barnsyn som 

läroplan för förskolan, Stockholms stads förskoleprogram och enhetens 

verksamhets- och likabehandlingsplan föreskriver.  

Det innebär att förskolans personal ska vara goda förebilder för barnen 

genom att visa glädje, hänsyn och omtanke om varandra. Vi visar 

respekt för barnen och tro på deras kompetens. Vi arbetar aktivt för att 

främja jämställdhet och ta till vara på mångfaldens möjligheter. 

Gruppen i förskolan erbjuder fantastiska tillfällen till lärande och 

gemenskap, men det är även viktigt att se det enskilda barnets behov.  

Vi ska verka för att förskolan ska vara en trygg och utvecklande plats 

för alla och där alla känner sig välkomna och har ett värde. Barnen lär 

och utvecklas hela tiden i samspel med sin omgivning och ska erbjudas 

en stimulerande miljö som väcker nyfikenhet och upptäckarglädje. Vi 

hämtar inspiration till vårt arbete från Reggio Emilias filosofi vilket 

innebär att vi lyssnar på barnen och är lyhörda för deras behov och 

visar stor respekt för barnens tankar och olika uttryckssätt.  

Med pedagogisk dokumentation får vi underlag för hur vi tillsammans 

med barnen kan skapa en spännande och utmanande verksamhet som 

utgår från deras intressen. Det innebär en miljö som är i ständig 

förändring och i process med barnens lärande och utveckling. 

 

Genom att arbeta med barnen i små grupper får vi möjlighet att möta 

varje barns utveckling och intressen. Genom att lyssna på 

vårdnadshavare och ta tillvara deras synpunkter bildas en viktig länk 

mellan hem och förskola och en helhetssyn kring barnet. Det bidrar till 

såväl barnets som förskolans utveckling. 

 

 

ÅTAGANDE  

Barnen utvecklar nyfikenhet för sin omvärld och 
upptäcker olikhet som en tillgång samt visar varandra 
hänsyn 

Pedagogerna uppmuntrar barnen att hjälpa varandra. Barnen ges 

förutsättningar att ta ansvar. Barnen kan påverka sin dag och 

uppmuntras att uttrycka sina tankar och åsikter. Alla barn ska få erfara 

och uppleva att de är en tillgång i gruppen. Barn och pedagoger möts i 

ett lyssnande och reflekterande arbetssätt. 
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Barn utvecklas och lär i en utforskande och utmanande 
miljö. (Utveckling och lärande) 

I små grupper får barnen möjlighet till utrymme, och att dela med sig 

av sina erfarenheter. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för 

att följa barnets språkutveckling, få fatt i hur barn skapar mening, 

”smittar” idéer mellan varandra och samspelar. I reflektion med barnen 

i smågrupper skapar vi ett fördjupat lärande där barnen får syn på sitt 

lärande. Ta vara på och synliggöra barnens olika erfarenheter, språk 

och kulturer. Göra alla barn delaktiga i utforskandet av matematiska 

begrepp, teknik och naturvetenskap. Alla barn är delaktiga i estetiska 

lärprocesser. 

Barn har reellt inflytande på miljö, arbetssätt och 
verksamhetens innehåll samt i pedagogisk 
dokumentation (Barns inflytande) 

Barnen är delaktiga i att skapa en tydlig och inbjudande miljö som är 

tillåtande och som uppmuntrar barnen att välja själva och agera 

självständigt. I små grupper får barnen möjlighet att dela med sig av 

sina erfarenheter. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att 

få fatt i hur barn skapar mening. Tillsammans med barnen reflekterar 

vi med hjälp av dokumentation över barnens lärande och utveckling. 

Vi tar vara på barnens olika erfarenheter, språk och kulturer. 

Alla förskolor och vårdnadshavare har en god samverkan 
(Samverkan förskola hem) 

Vi lägger stor vikt vid det dagliga mötet. Ledning och pedagoger har 

informationsmöte vid inskolningsstart en gång i början av varje termin 

där vi delger förskolans uppdrag och mål. Föräldraaktiv inskolning. 

Vårdnadshavare tar del av den egna förskolans mål och innehåll på 

föräldramöte. Inskolnings- och utvecklingssamtal där pedagogisk 

dokumentation utgör grund för samtalet. Föräldraintervjuer, 

förskoleundersökningen samt tillvaratagande av vårdnadshavares 

synpunkter. 

Barnen förbereds inför övergången till förskoleklass 
(Samverkan förskola skola) 

Varje förskola har en representant i enhetens arbetsgrupp som planerar 

möten och aktiviteter för blivande förskoleklassbarn. De möts i 

samverkan med enhetens alla blivande förskoleklassbarn. Barnen ska 

vara delaktiga i planeringen. Vårdnadshavare erbjuds 

avslutningssamtal som sammanfattar barnets förskoletid. När det gäller 

barn som behöver särskilt stöd förs överlämningssamtal där förskolan, 

vårdnadshavare och skola gemensamt skapar bra förutsättningar för 

övergång till skolan. Alla förskoleklassbarn får med sig en 

övergripande pedagogisk dokumentation om sin tid på förskolan. 
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Alla barn i Abrahamsbergs förskolor deltar i eget 
skapande och i kulturaktiviteter (Utveckling och lärande) 

Alla barn i enheten erbjuds skapande aktiviteter i förskolan ateljéer. 

Barn tar del av teaterföreställningar som köps in gemensamt av de sex 

av Brommas kommunala förskolor som driver Idébanken. 

Läsaktiviteter och biblioteksbesök. Barnen erbjuds att delta i 

högläsning på olika språk på biblioteken och på våra förskolor. I 

samband med olika projekt erbjuds barnen kulturupplevelser och 

inspiration genom exempelvis museibesök, besök i staden för att se 

och uppleva stadens arkitektur. Vernissage på förskolans dag med 

inbjudan till familjer och konstrunda till varandras förskolor på 

enheten veckan efter. 

RÄTTELSE  
Vi vill att Du som vårdnadshavare påtalar om du har synpunkter på 

verksamheten så att vi kan beakta dina förslag och synpunkter. 

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL  
Vi strävar efter att ha en god kvalitet på vår verksamhet. Dina 

synpunkter som vårdnadshavare är viktiga för oss. Vi välkomnar 

synpunkter och använder dem i syfte att utveckla och förbättra 

verksamheten. 

Vid synpunkter vänd Dig i första hand till pedagogerna på avdelningen 

eller till samordnaren på ditt barns förskola. 

Kan de inte hantera er synpunkt kontakta; 

biträdande förskolechef Maria Elleby 076 - 12 06 935 eller 

förskolechef Inger Kjellgren telefon: 076 - 12 06 244 . 

VILL DU VETA MER?  
Kontakta i första hand pedagogerna på avdelningen eller samordnaren 

på er förskola. 

 

Om inte de kan ge er svar på er fråga kan ni även kontakta 

enhetens pedagogiska ledare  

Ann-Sofie Tyrenberg, telefon: 076 - 12 06 936 

biträdande förskolechef Maria Elleby eller  

förskolechef Inger Kjellgren. 

Vill du veta mer om vår enhet läs gärna våra verksamhetsdokument 

och vår välkomstbroschyr som finns på förskolornas anslagstavlor. 

Bromma 2016-03-15 

Inger  Kje l lgren  
förskolechef  
Abrahamsbergs förskolor  
 


