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•
•

Att du bidrar med din föräldrakunskap om ditt
egna barn.
Att ditt barn har funktionsdugliga kläder för att
kunna delta i förskolans alla aktiviteter.

Vi vill informera dig om att de uppgifter du lämnar registreras och blir i och med det offentliga. Det innebär att den som begär det har rätt att ta del av uppgifterna. Läs mer om offentlighetsprincipen och Dataskyddsförordningen på karlskoga.se.

Kvalitetsåtagandet har tagits fram i dialog med
representanter för föräldrar till barn i förskolan,
personal och förtroendevalda i Karlskoga.

Det här förväntar vi oss av dig
som förälder

Telefon:

För att du som förälder ska veta vad du kan
förvänta dig av ditt barns utevistelse i förskolan
har barn- och utbildningsnämnden tagit fram
detta kvalitetsåtagande.

•

E-post:

Ett kvalitetsåtagande är en beskrivning av vad
kommuninvånarna/brukarna kan
förvänta sig av de kommunala tjänsterna
utifrån befintliga resurser, organisation och
kompetens.

Adress:

•

Namn:

Vad är ett kvalitetsåtagande?

•

För barnets välbefinnande vistas ute dagligen.
Erbjuda utmanande, stimulerande och säker
utevistelse.
Pedagogerna deltar aktivit i barnets utevistelse och ger barnet nya utmaningar.
Pedagogerna lyssnar och tar tillvara på
barnets åsikter och idéer.
Fortlöpande föra dialog med föräldrarna om
barnets utevistelse.

Om du vill att vi kontaktar dig, behöver du fylla i namn och adress, e-postadress eller telefonnummer.

•
•

Synpunkten gäller följande kvalitetsåtagande:

Karlskoga kommuns förskolor arbetar enligt
läroplanen för förskolan (Lpfö-98). Förskolan
erbjuder en hälsofrämjande, utmanande,
stimulerande och säker utevistelse.

Hjälp oss att bli bättre - berätta vad du tycker!

Vi åtar oss att:

Håller vi vad vi har åtagit oss? Skicka in dina synpunkter, antingen via denna talong (texta gärna) eller via vårt
webbformulär på www.karlskoga.se/tyckomkarlskoga. Du kan lämna synpunkten anonymt, men vill du ha ett
personligt svar fyller du i dina kontaktuppgifter.

Utevistelse i förskolan

