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Kvalitetsgaranti - Midgårds förskolor  

Midgård betyder människornas värld och det vi ser som 
vårt främsta uppdrag är att alla på vår enhet både barn, 
föräldrar och personal skall känna sig trygga, sedda och 
delaktiga i vår verksamhet. Vi uppmuntrar barnen till 
nyfikenhet samt lägger grunden för ett lustfyllt och livslångt 
lärande. Vi önskar att barnen som vuxna ska se tillbaka på 
sin tid i förskolan med glädje. 

ÅTAGANDE  
Barnen på Midgårds förskolor får en positiv upplevelse av kost, 

rörelse och hälsa. 

Titta, känna, lukta, smaka! Detta arbetssätt skall spridas till hela 

enheten under 2016. Den största delen av maten som serveras lagas 

från grunden av kocken. Om det behövs användas hel- eller 

halvfabrikat är köket noga med att köpa in livsmedel med onödiga 

tillsatser. Vi använder en stor del ekologiska rå- och matvaror, vår 

strävan är att ytterligare öka den andelen. Det serveras vegetarisk 

mat två gånger i veckan och fisk en till två gånger i veckan. Menyn är 

varierande men ändå återkommande, husmanskost, asiatiskt och 

vegetariskt. Det lagas mat från världens alla hörn. Vi strävar efter 

lugna och positiva måltidssituationer. Barnen kan känna smaken på 

maten när man uppmärksammar de olika sinnena. Det ger också 

tillfälle till samtal och reflektioner tillsammans med barnen. 

Barnen på Midgårds förskolor utmanas att utvidga sina invanda 

lekmönster både inne och ute. Både i den fria leken och i den styrda 

leken genom att vi erbjuder väl genomtänkt material och styrda 

aktiviteter där vi förmedlar rörelseglädje. Våra dagliga rutiner så som 

samling före maten och olika former av vila skapar en lugn miljö. Vi 

arbetar medvetet tillsammans med barnen i mindre grupper och är 

närvarande under den fria leken för att skapa en trygg miljö där stress 

och ljudnivå ska minimeras. Rörelse i olika former är ett dagligt inslag, 

till exempel miniröris, kattgympa, promenader, utevistelse och dans. Vi 

erbjuder också olika former av vila varje dag då det är viktigt även för 

det inre välbefinnandet att det blir en bra balans mellan aktiv och 

lugnare verksamhet. 

RÄTTELSE  
Om du anser att vi inte lever upp till vårt åtagande så vill vi att Du 

genast talar om det för oss. Vi tar upp inkomna synpunkter i 

arbetsgruppen/förskolan det berör. Tillsammans utvecklar vi vårt 

samarbete, allt för barnets bästa. 
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SYNPUNKTER / KLAGOMÅL  
De synpunkter du har på vår verksamhet vill vi att du berättar för oss 

muntligt, genom mail eller brev. Det ger oss en chans att utveckla och 

förbättra vår verksamhet. Du kan även framföra dina synpunkter via 

Stockholms stads hemsida www.stockholm.se under rubriken ”Tyck 

till” eller via stadsdelsförvaltningens blankett med samma namn. 

Blanketten finns på förskolan. 

VILL DU VETA MER?  
Vill du veta mer om verksamheten är Du välkommen att ringa 

Förskolechef Kristina Ekblom (08-508 13 123) eller Biträdande 

förskolechef Christina Klinga (08-508 12134). 

 

Denna garanti godkändes av nämnden 2016-02-04 

 


