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Mariehäll Beckomberga förskolor präglas av en öppen, 
tillitsfull förskolemiljö där ansvarstagande och delaktighet 
ständigt är under utveckling. Vi tar tillvara barnens 
vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärker varje barns 
tillit till sin egen förmåga. Barnen får via sina egna unika 
möjligheter med sig ett medvetet, kritiskt tänkande i sitt 
livslånga lärande. De växer till självständiga individer med 
styrka att stå upp för sig själva och de demokratiska 
värderingarna. 

I Mariehäll Beckomberga förskolor kan du som barn 
förvänta dig: 

Att dina förmågor utvecklas och lyfts fram. 

Att utmanas i matematiskt, tekniskt och naturvetenskapligt 
tänkande samt i dina kommunikativa förmågor. 

Att göra självständiga val under dagen. 

Att ta eget ansvar efter din förmåga. 

Att övergången mellan förskola och skola är trygg. 

I Mariehäll Beckomberga förskolor kan du som 
vårdnadshavare förvänta dig: 

Att inblicken i förskolans verksamhet är god. 

Att möta lyhörda och kompetenta pedagoger. 

Att kommunikationen med all personal på förskolan är 
öppen och respektfull. 

I Mariehäll Beckomberga förskolor förväntar vi oss: 

Att du som vårdnadshavare ansvarar över ditt barns 
fostran och utveckling. 

Att du som vårdnadshavare medverkar aktivt under 
inskolningen. 

Att du som vårdnadshavare är delaktig i vår verksamhet på 
förskolan. 

ÅTAGANDE  

Barnen påverkar sin vardag på förskolan 
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Barnens tankar och intressen lägger grunden för den kommande 

verksamhetsplaneringen. Barnen stöttas i att göra självständiga val 

under dagen. Pedagogerna fångar upp barnens tankar och idéer genom 

samtal, dokumentationer och intervjuer. Barnen uppmuntras till ett 

eget ansvar efter sin förmåga och till att vara delaktiga i sin vardag. 

Den pedagogiska miljön inbjuder till egna val av aktiviteter. Genom att 

dela in barnen i mindre grupper får alla barn en möjlighet att göra sin 

röst hörd och att bli lyssnad på. 

Barnråd genomförs två gånger per termin på alla förskolor inom 

enheten. Barnråden har till syfte att stärka barnens inflytande och lyfta 

barnens psykosociala miljö i vardagen på förskolan. Inför barnråden 

bearbetas aktuella frågeställningar i alla barngrupper. Barngrupperna 

väljer sedan barnrådsrepresentanter som deltar på Barnrådet. 

Samordnaren på respektive förskola samlar in barngruppernas aktuella 

frågeställningar och skickar ut en dagordning inför mötet. 

En stående fråga på dagordningen inför alla Barnråd är: "Finns det 
någon plats på förskolan, utomhus eller inomhus, där ni 
inte känner er trygga om det inte finns någon vuxen med?" 

Denna fråga har till syfte att lyfta barnens psykosociala miljö på 

förskolan. Protokoll skrivs på alla Barnråd. 

Barnen står upp för de demokratiska värderingarna och 

samarbetar med varandra 

Pedagogerna arbetar tillsammans med barnen kring värdegrundsfrågor. 

Barngrupperna definierar egenskaper och handlingar som symboliserar 

en bra kompis. Barn och pedagoger formulerar gemensamt de regler 

som ska råda för att alla ska trivas. Pedagogerna erbjuder alla barn 

"stopp"-tecknet som verktyg för att motverka gränsöverskridande 

handlingar. Genom olika former av gruppindelningar lyfts barnens 

individuella styrkor och kompetenser fram. Pedagogerna fokuserar på 

att lyfta det positiva hos varje individuellt barn. 

Pedagogerna stöttar barnen i att: 

 Visa hänsyn och hjälpa varandra 

 Uttrycka känslor, tankar och åsikter med hjälp av olika 

former av kommunikation 

 Medvetandegöra sin egen och andras integritet 

 Ha ett respektfullt förhållningssätt gentemot varandra 

 Hantera konflikter efter ålder och mognad 

Barnen utmanas i sitt matematiska, tekniska och 

naturvetenskapliga tänkande 

Barnen ges möjlighet att undersöka matematiska, tekniska och 

naturvetenskapliga begrepp i projekt och i fri lek. Materialet på 

förskolan inbjuder till begreppsprövande inom olika områden. Barnen 

möter ämnesrelaterade begrepp och termer i sin vardag. Pedagogerna 

stöttar barnen i att använda sig av matematik, teknik och 

naturvetenskap för att föra resonemang och lösa problem. 
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Barnen utvecklar sina kommunikativa förmågor 

Barnen får möjlighet till att dagligen prova på olika uttryckssätt och 

material. Barnen sätter ord på sina tankar och sitt görande. 

Pedagogerna organiserar verksamheten så barnen vistas i mindre 

grupper under dagen samt i konstellationer där varje enskilt barn 

upplever sig vara en tillgång för gruppen. Pedagogerna skapar 

tillsammans med barnen en miljö som inbjuder till kommunikation. 

Barnen och vårdnadshavarna har en trygg övergång från 

förskolan till skolan 

Barnen gör både spontana och planerade besök till skolorna i 

närområdet. Vårdnadshavarna och skolan erbjuds överlämningssamtal. 

I syfte att stärka samverkan mellan förskola-skola deltar pedagogerna 

från förskolorna och lärarna från skolan på gemensamma möten under 

vårterminen. 

Vårdnadshavarna och personalen i förskolan har en öppen och 

respektfull kommunikation 

Pedagogerna har ett huvudansvar för att skapa och upprätthålla en god 

kommunikation med vårdnadshavarna kring barnens utveckling, 

lärande och trivsel i förskolan. Den föräldraaktiva inskolningen där 

vårdnadshavarna är närvarande och aktiva under hela 

inskolningsperioden skapar förutsättningar för en öppen och tillitsfull 

relation mellan förskola och hem. Vårdnadshavarna får information 

och insyn i förskolans verksamhet genom bland annat daglig 

kommunikation, inskolningssamtal, utvecklingssamtal, månadsbrev, 

förskoleråd samt föräldramöten. Enhetens kvalitetsgarantier 

tillhandahålls i början av vårterminen till samtliga vårdnadshavare. 

RÄTTELSE  
Anser Du att vi inte lever upp till våra åtaganden önskar vi att Du 

berättar det för oss. Vi kommer att beakta dina synpunkter så att vi 

tillsammans kan komma fram till en gemensam lösning. 

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL  
Vår strävan är att det ska vara en god kvalitet och ständig 

vidareutveckling av vår verksamhet. Dina synpunkter är därför viktiga 

för oss. Har du synpunkter på vår verksamhet eller anser att vi inte har 

levt upp till våra åtaganden ser vi gärna att Du hör av dig. 

Vänd Dig i första hand till personalen eller till samordnaren på 

förskolan, i andra hand till förskolechef Marianne Witt på telefon 08-

508 07 205, marianne.witt@stockholm.se 

VILL DU VETA MER?  
De åtaganden som presenteras ovan ser vi som kvalitativt viktiga. Är 

du intresserad och vill veta mer om vår verksamhet eller besöka oss är 

Du välkommen att kontakta oss. 

Bromma 2014-03-03 
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Mar ianne W it t  

Bromma stadsde lsnämnd 
 

Adress:   
 

Telefon:   
 

Telefax:   
 

E-post :   
 

Mar iehä l l  och Beckomberga förskolor  

Adress:   

Telefon:   

Telefax:   

E-post :   

Dennna garant i  godkändes av nämnden/förvaltn ingen 20 

mars 2014 


