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Kvalitetsgaranti - Maria förskolor  

Barnen i Maria förskolor utvecklar sitt livslånga 
lärande genom förskolans verksamhet. Vägen dit är 
rolig och lärorik för alla barn som deltar. De erbjuds 
pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och 
lärande bildar en helhet. I samspelet mellan barn och 
vuxna skapas förutsättningar att utveckla 
demokratiska värden, färdigheter och intressen under 
förskoletiden. 

  

ÅTAGANDE  

Förskolan erbjuder alla barn i verksamheten möjlighet till 

utveckling lek och lärande. 

Barnen samarbetar genom turtagande i leken ute och inne, de lyssnar 

och vågar kliva fram i leken i små och större samtals- och temagrupper 

genom att vuxna är nära barnen och stödjer deras sociala samspel. 

Barnen och vuxna kommunicerar genom rollspel, musik, dans, drama 

och litteratur. 

Vuxna finns nära barnen och uppmuntrar och utmanar dem i deras lek. 

Barnen berättar och uttrycker tankar som vuxna lyssnar på och leder 

vidare. 

Som komplement till förskolans analoga material använder barnen 

lärplattor tillsammans med vuxna för att öva sig på teknik och 

skapande. 

Barn och vuxna använder varierat material för att undersöka, jämföra, 

sortera, konstruera, räkna och dra slutsatser i matematik och 

naturvetenskap med formbart material som ger utrymme för 

experiment och fantasi. 

Vuxna och barn reflekterar och dokumenterar tillsammans med bild 

och text som underlag för utveckling av teman och verksamhetens 

innehåll. 

Dokumentation och den pedagogiska dokumentationen ligger också till 

grund för det enskilda barnets fortsatta utveckling. 

Vårdnadshavarnas enskilda önskemål och tankar om just deras barns 

behov vävs in i förskolans arbete. Dokumentation som görs av 

förskolans personal förs tillbaka till barnen genom bilder och samtal. 

Vårdnadshavare tar del av materialet på väggar och 

dokumentationstavlor, bildskärmar, föräldramöten, barnens portfolio 

och utvecklingssamtalen. Vårdnadshavare får också informationsbrev 
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genom förskoleportalen en eller flera gånger/månad. Brevet innehåller 

både texter och bilder från verksamheten så att vårdnadshavarna får en 

regelbunden inblick i förskolans verksamhet. 

RÄTTELSE  
Har inte verksamheten motsvarat intentionerna i garantin kommer 

lämpliga åtgärder att vidtas för att rätta till bristerna. 

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL  
Du är välkommen med synpunkter och tankar om vår verksamhet. Det 

leder oss vidare i vårt utvecklingsarbete. Du kan lämna skriftliga 

synpunkter på blanketten "tyck till" på stadens hemsida. Vänd dig 

också till personalen på den enskilda förskolan eller ta kontakt med 

chef eller biträdande chef för Maria förskolor för att framföra din 

tankar och synpunkter på innehållet i verksamheten. 

VILL DU VETA MER?  
Du hittar information om verksamheten via nätet, Stockholms stad där 

du kan ställa dig i kö och få inblick i vår verksamhet genom hemsidor 

och se jämförelser förskolor emellan. 

Maria förskolor går också att besöka, maila eller ringa för att få mer 

information om verksamheten och respektive förskola. 

Stockholm 2016-01-13 

Britt-Marie Hedberg 

 

Denna garanti godkändes av nämnden 2016-02-04 

 


