Kvalitetsdeklaration
Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du
ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare.

Kommunal förskola
Vi ska skapa förskolor där alla barn når sin fulla potential.
Barn mellan ett och fem år som är folkbokförda i Solna erbjuds förskola under tiden som vårdnadshavaren
arbetar, studerar eller om barnet har ett särskilt behov. Förskolan är öppen vardagar mellan kl. 06:30 och 18:00.
Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller är arbetssökande erbjuds förskola omsorg 30 timmar per
vecka och under skollov 15 timmar per vecka.
Alla barn har rätt till allmän förskola minst 525 timmar om året från och med höstterminen det år de fyller tre.
Den allmänna förskolan har samma terminstider och lov som Solnas skolor.
Förskolan drivs i kommunal regi utifrån skollagen och läroplanen. Samma avgifter och regler gäller oavsett om
verksamheten är kommunal eller fristående.

Vi lovar att
•

Ditt barn får en verksamhet som är trygg, rolig och lärorik.

•

Ditt barn och du som vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan.

•

Du som vårdnadshavare får tydlig information om verksamheten.

•

Du som vårdnadshavare får information om hur förskolan arbetar med läroplanens mål.

•

Du som vårdnadshavare får möjlighet till två utvecklingssamtal per år.

•

Du som vårdnadshavare får möjlighet till två föräldramöten per år.

•

Du som vårdnadshavare får möjlighet att delta i förskoleråd som leds av rektor, minst en gång per termin.

•

Alla förskolor har högskoleutbildade förskollärare.

•

Alla förskolor har en plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-12-10, reviderad 2015-10-21
och 2019-10-15 av barn- och förskolenämnden. En kvalitetsdeklaration kan behöva omprövas och ändras. På
stadens webbplats solna.se finns alltid aktuell version.

Hjälp oss att bli bättre
Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och hur du tycker vi lyckas uppnå det vi lovar i vår kvalitetsdeklaration.
Det ger oss möjlighet att förbättra verksamheten. Kontakta i första hand den verksamhet som din synpunkt
rör. Du kan också lämna synpunkter via Solna stads synpunktshantering på solna.se/synpunkt.

