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Kvalitetsgaranti - Nytorgets förskolor  

Nytorgets förskolor fortsätter att arbeta för ett välkomnande i 

förskolan och med vårt gemensamma och professionella 

bemötande/förhållningssätt till barn, vårdnadshavare och varandra. Vi 

utvecklar ständigt förskolans pedagogiska miljöer där barnens 

utforskande och lärande står i centrum. Gemensamma ateljéer finns 

på förskolorna där ett rikligt material finns tillgängligt under hela 

dagen. En ateljérista har huvudansvar för att platsen är meningsfull 

för såväl barn som pedagoger. 

Vi ser att vårt projekterande, processinriktade arbetssätt har betydelse 

för barnens fortsatta lärande inom många olika områden. 

  

ÅTAGANDE  

Barnen visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, 
lek och lärande 

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 med dem det berör. Tillsammans med Dig försöker vi 

sedan komma fram till en lösning så att problemet inte ska upprepas. 

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL  
Vi är angelägna om att utveckla och hålla en god kvalitet på vår 

verksamhet och anser att inget är så bra att det inte kan bli bättre! Om 

du har synpunkter på vår verksamhet vill vi att du berättar det för oss, 

det ger oss en chans att förbättra det vi gör. 

Du kan framföra dina synpunkter via Stockholms stads hemsida 

www.stockholm.se under rubriken "Tyck till" eller via 

stadsdelsförvaltningens blankett med samma namn. Blanketten finns 

även på förskolan. 

Andra sätt är genom brev, e-post, muntligen till personalen och 

förskolechefen. 

VILL DU VETA MER?  
Vill du veta mer om verksamheten finns våra hemsidor på 

Förskoleportalen och på Jämförservice/Stockholms stad. Du är även 

Välkommen att höra av dig till vår förskolechef. 

ragnhild.haglund@stockholm.se 

Stockholm 2016-02-04 

Ragnhild Haglund Förskolechef 

Denna garanti godkändes av nämnden 2016-02-04 
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