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Kvalitetsgaranti - Årsta 2 förskolor  

              

             De ord som ska prägla vår verksamhet är 

 

Våra värdeord, tillsammans med FN:s konvention om barns rättigheter, 

utgör det etiska förhållningssätt som vi strävar efter. 

Vår syn på kunskap och barns lärande är att barn inte ÄR på ett visst 

sätt utan BLIR i relation till miljö, sammanhang och relationer. 

Kunskapssynen går ut på att kunskap konstrueras och byggs 

tillsammans med andra i samspel med miljö och material. Kunskap är 

en färskvara i ständig utveckling och förändring. Miljö, material, 

situationer, tillgången till ett utforskande förhållningssätt är en 

nödvändig utgångspunkt för ett lärande som konstrueras tillsammans 

i meningsfulla sammanhang. Våra förskolor ska därför ha ett rikt 

material som inspirerar till kreativitet. 

Pedagogisk dokumentation utgör grunden för att möjliggöra, se och 

förstå hur barns lärande förändras och hur verksamheten kan 

vidareutvecklas. 

Vårt synsätt är att kommunikation och lärande sker på många andra 

sätt än enbart med hjälp av det talade och skrivna ordet. Vi lägger 

stor vikt vid att utveckla det gestaltande språk som vidgar lärandet, 

alltså vårt sätt att tänka och kommunicera.  Digitala verktyg erbjuder 

nya spännande sätt för barnen att kommunicera, reflektera och lära 

tillsammans. 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Hos oss ska 

barnen få den omsorg och närhet de behöver för sin utveckling. 

Vi vill ha god samverkan med vårdnadshavare, så att de kan känna 

sig trygga att lämna sina barn hos oss. 
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ENHETSMÅL  

Flickor och pojkar skall erbjudas jämlik verksamhet som 
främjar god hälsa och välbefinnande. 

 Vi strävar efter att göra måltiderna till en trivsam stund och 

ha ett tillåtande förhållningssätt. 

 Vi är goda förebilder och ger barnen en positiv inställning 

till maten. 

 Vi samtalar med barnen om vikten av att äta nyttigt för att 

må bra. 

 Vi är ute minst 1 gång/dag. 

 Vi besöker olika platser i vår närmiljö t.ex. skogen som 

lockar barnen till allsidig rörelse och lek. 

 Vi har rörelselek både spontant och i organiserad form. 

 Vi erbjuder barnen en väl avvägd dagsrytm med aktiviteter 

och möjligheter till avkoppling och vila. 

 Vi erbjuder regelbundet barnen fysisk aktivitet exempelvis 

yoga, dans och gymnastik. 

Flickor och pojkar ska erbjudas jämlik verksamhet som 
främjar utveckling och lärande. 
 

Språk och kommunikation: 

 Vi erbjuder en rik pedagogisk miljö som inbjuder till möten 

och stimulerar till kommunikation mellan barnen och 

möjlighet till olika språkliga uttrycksformer, så som sagor, 

berättelser, sång, rim och ramsor. 

 Vi stödjer även barnets språkutveckling och 

kommunikationsförmåga genom drama/rörelselek samt bild 

och form. 

 Vi uppmärksammar barnen på bokstäver och symboler och 

uppmuntrar deras intresse för skriftspråket. 

 Vi har ett interkulturellt förhållningssätt där vi arbetar för att 

stödja modersmålet hos de flerspråkiga barnen genom att 

bl.a. tillhandahålla sång, musik och bilder från olika 

kulturer. 

 Vi sätter stort värde vid samtalet och lyssnandet. I 

verksamhetens alla sammanhang skall samtalet vara centralt. 

Matematik: 

 Vi uppmärksammar barnen på matematiska begrepp och 

uppmuntrar till utvecklande resonemang genom utmanande 

frågeställningar. 

 Vi lyfter fram barnens kunskaper om rum, form, symmetri, 

volym, vikt, sortering och mönster som får ta plats i t.ex. 

projektarbeten och bygg och konstruktionslek. 
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 Vi erbjuder ostrukturerat och könsneutralt bygg och 

konstruktionsmaterial för skapande och utforskande, där 

matematiken är integrerad. 

 Vi erbjuder material för sortering, klassificering och 

jämförelser som stimulerar till lek och lärande med 

matematiskt tänkande. 

 Matematiska resonemang och taluppfattning 

uppmärksammas och används aktivt under dagen. 

 Vi använder oss av ett korrekt nyanserat och rikt matematisk 

talspråk. 

Naturvetenskap, teknik och digitala verktyg: 

 Vi uppmuntrar barnen med utmanande frågeställningar för 

att främja barnens naturvetenskapliga resonemang. 

 Vi ger barnen möjlighet till ett experimenterande och ett 

undersökande. 

 Barnen får utforska och observera naturen med växter, djur 

och naturvetenskapliga fenomen. 

 Barnen får experimentera och utforska med 

naturvetenskapligt material. 

 I en pedagogisk miljö som uppmuntrar till naturvetenskap 

ska barnen kunna utforska, experimentera, laborera och 

undersöka sina egna hypoteser och teorier kring t.ex. vatten, 

växter, djur och natur, magnetism, ljus, ljud och luft. 

 Vi erbjuder barnen en digital mötesplats där barnen inbjuds 

till pedagogiska möten och utforskande kring digitala 

verktyg såsom exempelvis projektor och lärplatta. 

Flickor och pojkar är utifrån sina individuella förutsättningar 
förberedda inför övergången från förskola till skola. 

Vi samverkar med skolan för att stödja barnets övergång till dess 

verksamhet. Vi följer Enskede-Årsta-Vantörs plan för övergång från 

Förskola till Skola. Vi besöker skolgården spontant och planerat och 

låter barnen leka och lära känna skolmiljön. Under barnets sista termin, 

innan start i förskoleklass, erbjuds alla vårdnadshavare ett avslutande 

samtal i syfte att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid 

övergången till skolan ägnar vi särskild uppmärksamhet vid de barn 

som behöver särskilt stöd. 

Vårdnadshavare har möjlighet till delaktighet och inflytande i 
verksamheten. 

 Vi redogör kort för vårdnadshavare vid hämtningen hur 

barnets dag har varit. 

 Avdelningarna skriver informationsbrev till sina föräldrar, 

varannan vecka. 

 Vårdnadshavare, personalrepresentanter och biträdande 

förskolechef samverkar i förskoleråd. 
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 Förskolans mål och arbetssätt synliggörs i dokumentation 

för vårdnadshavare. 

 Arbetslaget använder enhetens gemensamma 

samtalsunderlag vid de individuella utvecklingssamtalen. 

Arbetslaget erbjuder minst ett utvecklingssamtal/år, där 

förskolan och vårdnadshavare samtalar kring barnets 

intressen, individuella och kollektiva läroprocesser. 

 Vi erbjuder ett föräldramöte per termin. På föräldramöten 

informerar vi om avdelningens och förskolans rutiner, 

utvecklingsområden, projektarbetet samt förskolans mål och 

arbetssätt. 

Flickor och pojkar ska erbjudas jämlika möjligheter att utöva 
kultur i olika former. 

 Barnen ges möjlighet att uttrycka sig i bild och form, rörelse 

och drama 

 Den pedagogiska miljön ska erbjuda och ge förutsättningar 

för eget kulturskapande och möjliggöra erfarenheter av flera 

kulturer. 

 Barnen använder digitala verktyg vid eget kulturskapande, 

t.ex. fotografering och filmskapande. 

 Vi uppmärksammar högtider och traditioner. 

 Vi uppmärksammar och samtalar kring förskolans och barns 

egna kulturer. 

 Alla barn erbjuds minst ett teaterbesök/termin. 

 Barnen besöker Årsta bibliotek. 

 I samband med olika projektarbeten, kan förskolan besöka 

museer och utställningar. Vi har tillgång till Mediotekets 

kulturutbud, där det även finns filmer och sagor på andra 

språk. 

RÄTTELSE  
Vår ambition är att det ska vara god kvalitet på vår verksamhet. Dina 

synpunkter är därför mycket viktiga. Om du har synpunkter på 

verksamheten eller inte tycker att vi har levt upp till våra enhetsmål 

vill vi gärna att du hör av dig så att vi kan vidareutveckla vår 

verksamhet. Om vi inte har lyckats leva upp till våra enhetsmål ska vi 

genast se över våra rutiner och rätta till det som har felat. 

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL  
Du kan lämna dina klagomål och synpunkter såväl muntligt som 

skriftligt till dem som arbetar i verksamheten eller till enhetschef 

Yvonne Wahlquist, telefonnummer: 08-508 14 482 alternativt via e-

post yvonne.wahlquist@stockholm.se. Det finns en särskild blankett 

inom förvaltningen om du vill lämna klagomål skriftligt. 

När vi tar emot ett klagomål ska vi se över orsakerna till klagomålet 

och snabbt vidta de åtgärder som behövs. Vi ska också se till att den 

som har lämnat klagomålet får återkoppling, om han/hon vill det. 
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Om du inte är nöjd med hur klagomålet har hanterats kan du vända dig 

till avdelningschef Karin Åberg, tel: 08-508 20 495. 

Klagomål som gäller verksamheten ska dokumenteras och fortlöpande 

tas upp på arbetsplatsträffar där all personal tillsammans diskuterar vad 

som kan göras för att de inte ska upprepas. Tre gånger per år 

analyserar vi samlat de eventuella klagomål vi har fått in för att ha 

detta som grund för att utveckla verksamheten. Då rapporteras också 

hanteringen av klagomålen vidare till nästa nivå i förvaltningen 

VILL DU VETA MER?  
De enhetsmål som vi presenterar ovan har vi sett som viktiga och 

värdefulla för dig. Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi 

arbetar är du hjärtligt välkommen att ringa till oss eller besöka vår 

hemsida www.stockholm.se/eav. 

För frågor och information kontakta: 

Förskolechef Yvonne Wahlquist, tel: 08 508 14 482 

yvonne.wahlquist@stockholm.se 

Bitr. förskolechef Petra Möller, tel: 08 508 14 976 

petra.moller@stockholm.se 

Bitr. förskolechef Camilla Nieminen, tel: 08 508 20 187 

camilla.nieminen@stockholm.se 

 

Du är också välkommen att besöka förskolorna vid vissa tillfällen 

under terminerna. För information om datum och tid gå in på vår 

webbsida: www.stockholm.se 

Stockholm  2018-01-31 
Yvonne W ahlquis t  
Förskolechef  

Enskede-Års ta-Vantörs  s tadsde lsnämnd 
 

Adress:  Slak thusplan 8A  
Box 81,  121 22 Johanneshov  

Telefon:  08 508 14 000  
 

Telefax:  08 508 14 444  
 

E-post :  eav@stockholm.se 
  

Förskolor  Års ta 2  

Adress:  Års tavägen 56  

Telefon:  08 508 14 482  

yvonne.wah lqu is t@stockholm.se  
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