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Kvalitetsgaranti - Trollboda-Smedshagen
förskolor
Förskolan där barn blir sitt bästa jag tillsammans med andra
barn och vuxna.
Trollboda förskolor består av fem förskolor: Blomsterkungen, Älgen,
Snödroppen, Junibacken och Åkermyntan. Inom enhetens finns även
Skalman, en avdelning för barn med funktionsnedsättning.
Trollbodas förskolor vill utifrån en humanistisk människosyn och
demokratiska värderingar lägga grunden för ett livslångt och lustfyllt
lärande, där omsorg, fostran, lek och lärande bildar en helhet.
Förskolan vill erbjuda en mångsidig, stimulerande, rolig och trygg miljö
som ger barnen möjlighet att utveckla nya kunskaper och
erfarenheter. Förskolan vill skapa tillitsfulla relationer och nära
samarbete med hemmen. Sedan flera år tillbaka har vi ett nära
samarbete med Kulturskolan.
ÅTAGANDE


Varje barn erbjuds minst en kulturaktivitet under året.
-





Varje barn utvecklar sina förmågor och intressen.
-

Vi stimulerar och utmanar varje barns utveckling och
lärande så att lek, kreativitet och lust att lära främjas.

-

Vi tar tillvara barns tankar och idéer med hjälp av en
inbjudande och innehållsrik miljö.

Varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, utforska och
använda matematik, naturvetenskap och teknik.
-
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Vi skapar förutsättningar för barns eget kulturskapande och
använder oss av stadens rika utbud av kulturupplevelser.

Vi använder oss av informations- och
kommunikationsteknik samt naturvetenskapliga
experiment.

Varje barn utvecklar sin kommunikativa och språkliga
förmåga.
-

Vi delar in barnen i mindre grupper där alla ges möjlighet
att komma till tals.
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-

Vi har en rik språkkommunikation i alla situationer. Barnen
ges möjligheter att få upptäcka olika uttrycksformer så som
dans, sång, lek, musik och drama.

-

Högläsning och biblioteksbesök förekommer regelbundet.

RÄTTELSE
Förskolan har som ambition att hålla en god kvalitet på verksamheten.
Dina synpunkter är därför mycket viktiga. Om du anser att vi inte levt
upp till våra åtaganden vill vi att du hör av dig så att vi får en chans att
förbättra oss.
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL
Om du vill lämna synpunkter eller klagomål är du välkommen att
kontakta i första hand ansvarig pedagog som dokumenterar
synpunkterna/klagomålen och besvarar dessa. I andra hand kontaktar
du förskolechef Michael Klomark, 08-508 04 270,
michael.klomark@stockholm.se.
Om du inte får gehör för dina synpunkter/klagomål kan du kontakta
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, avdelningen för förskola,
fritid och kultur, avdelningschef IngMarie Lindgren.
08-508 04 000, ingmarie.lindgren@stockholm.se.

VILL DU VETA MER?
Vill Du veta mer om hur vi arbetar är du välkommen att kontakta:
Michael Klomark, förskolechef
michael.klomark@stockholm.se
Annika Daniel, biträdande förskolechef
annika.daniel@stockholm.se
Stockholm 2014-01-01
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