Varför kvalitetsgarantier?
Svalövs kommun ska i ett nära samspel med invånarna skapa goda förutsättningar för utveckling av den kommunala verksamheten, näringslivet,
föreningslivet och den lokala demokratin, med hänsyn till en långsiktigt
god ekonomisk och miljömässig utveckling.
Ett led i detta arbete är kvalitetsgarantier som ska tydliggöra innehållet
i den kommunala servicen.
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Kvalitetsgaranti för barnomsorgen
Förskola – dagbarnvårdare – skolbarnomsorg

Svalövs kommun erbjuder föräldrar och barn ett varierat utbud av barnomsorg
i samtliga kommundelar.
Barnens välbeﬁnnande, säkerhet och utveckling ska vara i fokus inom hela
barnomsorgen. Varje barn ska därför ges möjlighet till fri lek i stimulerande
miljöer. I syfte att främja barnens sociala utveckling och självtillit ska varje
barn bli sedd och bekräftad dagligen.
Vi välkomnar en nära samverkan med barnets vårdnadshavare genom regelbundna samtal.
Vi garanterar att:
 En individuell utvecklingsplan upprättas för alla barn inom
barnomsorgen.


Barnsäkerheten såväl inom- som utomhus kontrolleras regelbundet
minst en gång per år och eventuella brister åtgärdas omgående.

Om du anser att vi inte kunnat hålla vad vi garanterar,
ber vi dig lämna dina synpunkter.
Detta gör du genom följande alternativ:
• Via Synpunkten på kommunens hemsida www.svalov.se
eller
• Klipp ut och sänd in denna sida med synpunkter

 -------------------------------------------------------

Synpunkter förskola - dagbarnvårdare - skolbarnomsorg
---------------------------------------------------------------------------------------



Vårdnadshavare erbjuds minst ett samtal per månad.



Alla barn erbjuds daglig utevistelse.



Möjligheter ges till fri lek dagligen.

---------------------------------------------------------------------------------------



Det ﬁnns rutiner för att säkerställa att varje individ blir sedd, hörd och
bekräftad varje dag.

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------Om du vill att vi kontaktar dig, var vänlig uppge:
Namn ...............................................................................................
Adress ..............................................................................................
Telefon .............................................................................................
E-post ..............................................................................................
Kul i klätterställningen

Dina synpunkter registreras och blir en allmän handling, som omfattas av offentlighetsprincipen.
Uppgifterna behandlas elektroniskt och omfattas därmed av Personuppgiftslagen (PUL).

