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Dnr 1.2.1./770/2012 

Giltig fr.o.m. 2013-01-01 

Giltig t.o.m. 2013-12-31 

Årsta 3 förskolor 

Ottsjövägen 12, 2 avdelningar 

Ottsjövägen 26, 4 avdelningar 

Ottsjövägen 29, 4 avdelningar 

Hjärmarsvägen 37-41, 3 avdelningar 

Vättersvägen 15, 1 avdelning 

Sandfjärdsgatan 12A, 5 avdelningar 

 

Förskolor Årsta 3 har sex förskolor med totalt 19 avdelningar. 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vila 

på en demokratisk grund där alla barn oavsett kön, etnicitet, religion, eller 

funktionsnedsättning ska mötas på lika villkor. Den pedagogiska 

verksamheten ska utgå från Läroplanen för förskolan Lpfö-98/10. Personalen 

har ett positivt förhållningssätt till barn och föräldrar, är engagerade och 

ansvarstagande och stävar efter att ständigt utveckla sig själva och 

verksamheten. Kommunikationen och informationen till våra brukare skall 

utvecklas. 

Miljön ska vara pedagogiskt utformad så att den stimulerar barnens 

lärprocesser, vara trygg och säker, utmanande och väcka barnens nyfikenhet 

och intresse, bidra till samspel och lek. Projektarbete är ett 

utforskandearbetssätt där pedagogerna följer barnens intresse och stimulerar 

till att söka kunskap, och fördjupa sig i något tema/ämne. Enligt 

läroplansmålen ska matematik, naturvetenskap, teknik och språk prioriteras. 

Föräldrar/vårdnadshavare ska av förskolans pedagoger bjudas in till 

delaktighet, dialog och insyn. 

Förskolorna ska arbeta utifrån Stadsdelens Språkprogram och fokus ska 

läggas på språk och kommunikation och det interkulturella perspektivet. 

Som ett extra åtagande ska förskolornas akustiska ljudmiljöer förbättras. 

Tre av områdets förskolor har tillagningskök, övriga förskolor har ett 

mottagningskök dit ett cateringföretag levererar mat. Stadsdelen Enskede 

Årsta Vantör´s nyframtagna riktlinjer för Mat och Måltider för förskolan följs.  
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Förskolorna samarbetar vid större helger, utvecklingsdagar och under 

sommarperioden för att effektivt nyttja gemensamma personalresurser och 

lokaler., vilket innebär att några förskolor hålls stängda under viss period. 

 

Å TA G A N D E  

N o rme r  o c h  v ä rd e n    

Barnen utvecklar förståelse för vårt samhälles demokratiska 

värderingar 

 Förskolan är en mötesplats för barn och vuxna där pedagogerna ska 

vara väl förberedda och insatta i värdegrundsfrågor och vara 

uppdaterade nya skollagen, läroplanen och FN´s barnkonvention. 

   Barnen får träna och öva sig i demokratiska processer . 

 Förskolans verksamhet och miljöer skall kontinuerligt kartläggas och 

aktuell lokal plan mot kränkning och särbehandling skall finnas. 

 

Barn i behov av särskilt stöd  

 För varje barn i behov av särskilt stöd upprättas en handlingsplan och 

åtgärder. 

 

U tv e c k l i n g  o c h  l ä r a n d e    

 

Barnen utvecklar sina förmågor i meningsfulla sammanhang där lust 

och nyfikenhet styr 

 På varje förskola skall den pedagogiska miljön utvecklas för att möta 

barnens intressen och behov 

 Verksamheten skall utmana och stödja barnens utveckling och 

förståelse för språk, kommunikation, matematik, naturvetenskap och 

teknik. Ett arbetssätt är utforskande projektarbeten utifrån barnens 

intresse. 

 Förskolorna använder sig av stadsdelens språkprogram 
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Barnen tar del av och utövar kultur i olika former samt utvecklar en 

förståelse för sin egen och andras kultur 

 Barnen skall ha tillgång till material som inspirerar och väcker deras 

intresse för egna dramatiseringar, musikskapande och berättande. 

 Förskolornas verksamhet ska präglas av ett interkulturellt perspektiv 

både i vardagliga möten såväl som i aktiviteter. 

 Förskolorna skall använda sig av stadens kulturutbud  

 Förskolorna skall arbeta med egna kulturbärande traditioner 

 

Varje barn inom enheten ska ges möjlighet att ta del av minst två 

externa konst- eller kulturupplevelser under året 

 Alla barn på förskolorna i Årsta 3 skall erbjudas minst två externa 

kulturupplevelser under året 

 

Barnen utvecklar förståelse för vikten av att värna om en god hälsa och 

välbefinnande samt utövar fysiska aktiviteter 

 Barnen skall erbjudas rikliga tillfällen till lek, rörelse och andra fysiska 

aktiviteter 

 Maten som serveras ska vara näringsriktig och varierad 

 Matens betydelse för hälsa och välbefinnande skall diskuteras med 

barnen, utifrån deras förmåga 

 

Ba rn s  i n f l y ta n d e    

 

Barnen är delaktiga och har ett reellt inflytande på verksamhetens 

innehåll 

 Barnens intressen och åsikter skall tas tillvara i verksamheten  

 Förskolornas verksamhet, material och miljöer ska främja barnens 

möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att kunna göra 

egna aktiva val 
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F ö rsk o l a  o c h  h e m    

 

Vårdnadshavarna känner delaktighet i och har förtroende för 

förskolans verksamhet 

 Vårdnadshavarna skall ha kännedom om förskolornas mål, innehåll och 

utveckling 

 Vårdnadshavarna skall ha insyn och vara delaktiga i det egna barnets 

utveckling och lärande 

 Vårdnadshavarna skall erbjudas minst ett utvecklingssamtal per läsår 

S a mv e rk a n     

 

Förskolan har former för att avrunda förskoletiden och förbereda inför 

övergång till förskoleklass, utifrån varje barns förutsättningar och 

behov 

 Förskolorna samverkar med alla aktuella skolor inför övergången 

mellan förskola - skola 

 Förskolorna använder sig av stadsdelens framtagna handlingsplan för 

samverkan mellan förskola - skola 

 

RÄ TTEL S E -  S YN PU N KTER / KL A G O MÅ L  

Vår ambition är att verksamheterna ska hålla en god kvalité på våra förskolor 

och vårdnadshavarnas synpunkter är därför viktiga och betydelsefulla. Vi 

önskar ha en öppen dialog med er som vårdnadshavare angående våra 

åtaganden och förskolornas verksamhet för att kunna se över våra rutiner och 

åtgärda eventuella brister. Vi välkomnar alla synpunkter på vår verksamhet för 

att utveckla och förbättra oss. 

Får vi synpunkter på verksamheten, arbetar vi enligt följande rutiner:  

 Muntliga synpunkter/klagomål löser vi genom direkta samtal.  

 Skriftliga synpunkter/klagomål tas upp i olika mötesforum.  

 Vi diskuterar fram eventuell lösning och förhållningssätt i 

personalgruppen.  

 Vi återkopplar till föräldern så snart det är möjligt.  

 Vi dokumenterar åtgärder och resultat.  

Har du synpunkter eller klagomål är du välkommen att ta kontakt med 

personalen på avdelningen, förskolechef eller din representant i förskolerådet. 

Det finns en särskild blankett inom förvaltningen om du vill lämna klagomål 
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eller synpunkter skriftligt. Du/Ni kan även kontakta avdelning Förskola och 

Fritid, Elisabeth Richter – Hagert tfn:50814 509 

elisabeth.richter.hagert@stockholm.se  

Föräldraråd är ett forum för föräldrar att tillsammans med avdelningspersonal 

och förskolechef/bitr. Förskolechef diskutera synpunkter och idéer om 

verksamheten. 

Du kan också vända dig direkt till förskolechef:  

Ulla Almegård tfn: 08-508 14 598 eller via e-post ulla.almegard@stockholm.se   

V I L L  D U  VETA  MER?   

För frågor och information kontakta: Förskolechef Ulla Almegård på telefon: 

08 - 508 14 598 

Du är också välkommen att besöka förskolorna vid vissa tillfällen under 

terminerna. För information om datum och tid för besök se www.stockholm.se  

alt. kontakta respektive förskola. De åtagande som vi presenterar ovan har vi 

sett som viktiga och värdefulla för dig. Vill de 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  

Årst a  2012-11-16   

Ulla Almegård   
Försko leche f  

Te le fon :  08  508 14598  

E-post :  u l l a .a lmegard@stockholm.se   

 

Enskede Årst a Vantörs  s tadsde ls  

nämnd  

 

Adress :  S lakthusp lan  4  Box 81  

121 22  Johanneshov  

 
Te le fon :  08  50814 000  

 
Te le f ax :  08  508 14  444  

 

E-post :  e av@stockholm .se  

Förva l tn ingens  hems ida :  

www.stockholm.se /ea v  

 

DENNA GARANTI GODKÄNDES AV ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS 

STADSDELSNÄMND 2013 -02-07  
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