
The Capital of Scandinavia

Välkommen till Södermalms 
kommunala förskolor

Tiden på förskolan är en ny 
fas i livet, både för dig och för 
ditt barn. Här är några saker 
som är bra att veta.



Förskolans Verksamhet
Förskolan är en plats där ditt barn kommer att 
utvecklas, upptäcka och träffa nya vänner. Där 
sätts grunden för ditt barns hela skolgång och 
lust att lära.

Alla barn ska mötas av en likvärdig, kreativ, 
tillåtande och välkomnande miljö. Barnen ska 
varje dag vara en kunskap, lärdom eller erfar-
enhet rikare när de går hem.

Södermalms kärnvärden engagerad, 
professionell och nytänkande genomsyrar alla 
förskolornas verksamheter. Förskolorna arbetar 
med stadsdelens gemensamma pedagogiska 
ställningstaganden och projektuppdrag.



Styrdokument
• Skollagen

• Läroplanen 2018 

• FN:s konvention om barns rättigheter

• Socialtjänstlagen

• Diskrimineringslagen

• Skolprogram för Stockholms Stads förskolor och skolor

• Verksamhetsplan, Plan mot diskriminering, trakasserier och kränk-
ande behandling
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Förskolan Ragvald
Ragvaldsgatan 14, Stockholm

Förskolan Ragvald
tillhör Maria 
Förskolors förskolor.

Förskoleområde 4
Maria, Nytorget och 
Östra Söder



Undervisning i förskolan
• Målstyrda processer utifrån läroplanens mål.

• Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och 
skapande.

• Vi ger barnen möjlighet till skapande aktiviteter genom olika 
uttrycksformer.

• Barnen får tillgång till att utveckla förståelse för den 
digitalisering de möter i vardagen. Samt möjlighet att utveckla ett 
kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.

• Pedagogens roll är att skapa trygghet och omsorg för alla barn, 
stötta, vägleda och utmana.



Utevistelse och fysisk aktivitet

• Vi har utevistelse och fysiska aktiviteter varje 
dag för att främja hälsa och välmående. 

• Utflykter till parker i både närområdet och 
andra delar av staden, museum, grönområden.

• Vi erbjuder olika aktiviteter som innefattar 
motorik, naturvetenskap, matematik, socialt 
samspel.
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Förskolan Ragvald

Förskolan - 2 basgrupper
- Björnen 1-3 år

- Draken 3-5 år

- 5 yngre barn per pedagog.

- 7 äldre barn per pedagog.
Maria Förskolor
Ragvaldsgatan 14

118 46 Stockholm

Rektor: Pernilla Eriksson

Biträdande rektor: Annika Nylén Nilsson

Samordnare: Lisette Eriksson
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En dag på Ragvald
Kl. 07:30 Förskolan öppnar och frukost serveras fram till kl. 08:00.

Kl. 08:00 Barnen välkomnas av en pedagog på gården.

Kl. 09:00 Utevistelse, projektuppdrag och undervisning i mindre 
grupper. Utflykter tisdagar och torsdagar. 

Kl. 10:45 Reflektionsmöte/samling. 

Kl. 11:00 Lunch.

Kl. 11:45 Läsvila eller sovvila. Boksamtal, reflektion och 
diskussion. 

Kl. 12:30 Lek i mindre grupper vid olika stationer. 

Kl. 13:30 Mellanmål.

Kl. 15:00 Utevistelse, lek och projektuppdrag.  

Kl. 16:30 Barn och pedagoger möts på en hemvist för att avsluta 
dagen tillsammans. 

Kl. 17:15 Förskolan stänger
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Förskolans traditioner

• Allhelgona helgen/höstfest

• Ljusmanifestationen - Barnkonventionens dag

• Vinterfest

• En vecka med julens olika smaker till lunch.

• Påsklunch

• Förskolans dag

• Vårbruksdag på gården tillsammans med 
vårdnadshavare

• Sommarfest 
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Introduktion på Maria förskolor
Introduktion till förskolan sker genom ett föräldraaktivt deltagande i 
verksamheten under 3-4 dagar. Barn och vårdnadshavare får då 
möjlighet att lära känna pedagogerna, miljön, dagens rutiner och 
verksamhetens innehåll. Det är utifrån barnens behov hur lång tid 
introduktionen på förskolan pågår.

Dag 1: Kl. 09.30 till efter mellanmålet ca.14.30

Dag 2: Kl. 09.30 till efter mellanmålet ca.14.30

Dag 3: Kl. 09.30 till efter mellanmålet ca.14.30

Dag 4: Kl. 09.30 till efter mellanmålet ca.14.30 Barnet lämnas

Efter dessa dagar rekommenderar vi att barnet går mellan 9-15 de två 
första veckorna.



Maten på förskolan 

• Hög andel ekologiska råvaror, 82,4% för 
område 4.

•Ragvald är Kravcertifierad på nivå 2

•Maten lagas från grunden med en god variation 
tre dagar lakto-ovo vegetariskt, en dag fisk och 
en dag kött

Södermalms Kostpolicy 
• Vi undviker i största möjliga mån produkter 
med tillsatt socker

• Syftet är att lägga en grund för goda och 
hälsosamma vanor hos barnen



Kemikaliesmart förskola

Södermalms kommunala förskolor är 
kemikaliesmarta förskolor vilket innebär att 
miljön och materialet som barnen möter följer 
Stockholm stads riktlinjer för en 
kemikaliesmart förskola.

Vi har:

•Rensat ut plast bland lekmaterial

•Rensat ut plast för matförvaring

•Nya miljöklassade vilmadrasser

•Oparfymerade hygienprodukter
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Bra att veta
 Introduktion När ditt barn börjar på förskolan har ni 
en introduktion. Då får barnen vänja sig vid att gå på 
förskola. 

Öppettider 6.30-18.30 (ramtider)

 Skolplattformen – Min förskola, här kan ni läsa 
information från förskolan samt registrera schema och 
frånvaro

 Föräldramöte och utvecklingssamtal minst 1 gång 
per år

 Arbetsplatsträff (APT), 1 gång i månaden, förskolan 
stänger då tidigare

 Utvecklingsdagar, 4 gånger per år. Förskolan är 
stängd

 Ditt barn är försäkrad genom Stockholm Stad
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