Servicedeklaration
En servicedeklaration beskriver vad du kan förvänta dig när du använder kommunala tjänster.
Servicedeklaration Förskola
Malung-Sälens kommuns förskolor arbetar enligt Läroplan för förskolan (Lpfö-98). Förskolan
ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för
alla barn. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran
och lärande bildar en helhet.
Det här förväntar vi oss av dig
Att du ger oss viktig information om ditt barn och att du tar del av information från förskolan.
Vad kan Du förvänta Dig av oss?
Pedagogisk verksamhet
Vi genomför verksamheten så att leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet stärker
barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter. Via leken lär sig barnet språk,
matematik, natur och teknik samt socialt samspel.
Trygghet och trivsel
Miljön i vår förskola ska vara trygg och säker. Både ute och inne ska miljön vara inspirerande och
skapa nyfikenhet och bidra till barnets lärande.
Dialog och kontakt
När ditt barn ska börja förskolan tar personalen på förskoleavdelningen kontakt med dig och
du får skriftlig information om inskolningsrutiner, kontaktperson och tid för samtal om ditt
barn. Vid samtalet får du även information om verksamheten. Vid föräldramöte eller på
annat sätt informerar vi om vad som styr verksamheten, om mål kring den pedagogiska
verksamheten, hur barnets utveckling dokumenteras samt utvecklingssamtal.
Samverkan
Vi vill ha ett nära och förtroendefullt samarbete med dig som vårdnadshavare. Tillsammans
med ditt barn får du en god introduktion i förskolan. Vid utvecklingssamtal får du ta del av den
dokumentation vi gjort beträffande ditt barns trivsel, utveckling och lärande. När vi planerar och
genomför verksamheten strävar vi efter att ta hänsyn till barnets och dina synpunkter.
Tala om vad du tycker!
Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet. Om
vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Synpunkter och
frågor kan lämnas via kommunens hemsida och till förskolechef.

