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Kvalitetsgaranti - Högalids förskolor
Alla barn som går i vår förskola kan tänka tillbaka på sin förskoletid
som en rolig, lärorik och inspirerande tid präglad av samhörighet
mellan barn och vuxna.
Lust, lek och lärande -alla tillsammans är enhetens ledord och går
hand i hand i våra förskolor.
Vår verksamhet bygger på varje barns unika förutsättningar för
utveckling och lärande.
Det sociala klimatet tillsammans med den pedagogiska miljön stärker
barnens möjligheter att utveckla sin sociala förmåga, sin lek, sin
kreativa förmåga och sitt lustfyllda lärande.
Vi arbetar utifrån ett hälsoperspektiv där kost, rörelse och vikten av
förståelse för hur hälsa, natur och miljö hänger ihop ingår som en
naturlig del i den dagliga verksamheten.
ÅTAGANDE
Barns lärande stöds av förskolans pedagogiska miljöer såväl inom som utomhus
Förskolans pedagogiska miljö är utformad efter enhetens riktlinjer där
syftet är att stärka utveckling och lärande. Miljön är tydlig, tillgänglig,
innehållsrik och inbjudande och lockar till utforskande, lek och
samvaro samt utmanar också barnens utveckling och lärande. Barnens
delaktighet och intressen påverkar också utformandet av den
pedagogiska miljön. Den pedagogiska miljön är ett levande
föränderligt verktyg som stödjer verksamhetens utveckling.
Uterummets betydelse för utveckling och lärande, både förskolans
egen gård, närmiljön och stadens möjligheter, tas till vara utifrån
barnens initiativ och i olika projektarbeten.

RÄTTELSE
Om vi inte lyckas leva upp till våra åtaganden ska vi se över rutiner
och vid behov rätta till brister. De synpunkter eller klagomål som
kommer in tar vi upp med berörd medarbetare eller på
arbetsplatsträffar.
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SYNPUNKTER / KLAGOMÅL
Om du har synpunkter på vår verksamhet vill vi att du berättar det för
oss. Det ger oss en chans att förbättra vår verksamhet. Du kan 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. Andra sätt är genom
brev, genom e-post eller muntligen till personalen och förskolechefen.
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VILL DU VETA MER?
Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar är du
välkommen att ringa förskolechef Hannele Grundin tel: 076 12 12610.
Vi ser ditt intresse som en möjlighet för oss att utveckla vår
verksamhet.
Denna garanti godkändes av nämnden 2016-02-04
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