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Kvalitetsgaranti - Västra Söders förskolor  

 

Våra brukare/kunder är barn mellan 1-6 år och deras 

vårdnadshavare och vårt arbetssätt syftar till att ge barnen en 

verksamhet där omsorg och lärande bildar en helhet. Tiden på 

förskolan ska stimulera barnens utveckling och lärande och samtidigt 

vara rolig, trygg och hälsosam. Enhetens ledord delaktighet, 
inflytande och meningsfullhet är kännetecknande för 

verksamheten. Barnens behov och intressen styr utformningen av 

miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten och är 

föränderlig utifrån de behov som finns i barngrupperna just nu. Vi vill, i 

samarbete med barnens vårdnadshavare, skapa bästa möjliga 

förutsättningar för varje barns utveckling. 

ÅTAGANDE  

Barnen är delaktiga och har inflytande 
Verksamheten utvärderas tillsammans med barnen genom samtal och 

barnintervjuer och leder till en planering som utgår från barnens 

frågeställningar, önskningar och behov. Pedagogerna använder även 

observationer och egna utvärderingar i arbetslagen som verktyg för att 

säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån barns perspektiv. 

Barnen deltar genom samtal och praktiskt arbete tillsammans med 

förskolans kock i ”Matkunskap”. 

Förskolan är flexibel när det gäller gruppindelningar och rutiner för att 
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öka utrymmet för barnens egna val och pedagogerna organiserar sig så 

att det finns utrymme för att följa barnens initiativ. 

Miljöerna är inbjudande, tillåtande och tillgängliga för barnen att göra 

sina egna val och starta aktiviteter på egen hand. De är också tydliga 

för att stötta barnens initiativ till lek och aktivitet. 

Medarbetarnas kompetens i ett demokratiskt arbetssätt är viktig för att 

nå goda resultat. Alla pedagoger som inte deltog i enhetens tidigare 

utbildning i ett demokratiskt arbetssätt, tillsammans med Elisabeth 

Arnér, kommer att få utbildning under 2016. 

Dialogen med barnens vårdnadshavare, som ger delaktighet i 

förskolans arbete med demokratiuppdraget, gör att de blir en resurs 

som uppmuntrar, stöttar och stimulerar barnens inflytande och 

delaktighet. 

RÄTTELSE  
Om vi inte lever upp till ovanstående mål kommer vi att arbeta med att 

förbättra vårt förhållningssätt och vår organisation. 

Vi kommer också att se över systemen för uppföljning och utvärdering 

för att våra verktyg för kvalitetssäkring ska fungera på bästa sätt. 

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL  
Vår ambition är att verksamheten har en god kvalitet och vi tar gärna 

emot synpunkter och idéer. Vår policy är att alltid återkoppla så snabbt 

det går. Förskolechefen svarar omgående på mail, ringer tillbaka så 

fort som möjligt om hon inte kunnat svara på telefon direkt och gör vid 

behov alltid plats i schemat för ett möte. Synpunkter eller klagomål 

som kommer oss tillhanda tas även upp med berörda medarbetare och 

på arbetsplatsträffar. 

På alla förskolors intranät finns en länk till stadens sida 

www.stockholm.se/tycktill. 

  

VILL DU VETA MER?  
Det åtagande som vi presenterar ovan ser vi som extra viktigt för 

barnen. 

Om du vill veta mer om vår verksamhet kan du besöka stadens 

förskoleportal - Hitta förskola på namnet - och navigera till "Västra 

söders förskolor" där du kan se kontaktuppgifter för varje förskola. 

http://www.sodermalmsforskolor.se 
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