
                                     

 
 

Postadress Besöksadress Tel växel 08-718 80 00 Organisationsnr 
Nacka kommun Evalundsvägen 37 Tel expen 08- 718 88 28 212000-0167 
131 81 Nacka 138 34 Älta Fax 08- 718 88 15 
  E-post fornamn.efternamn@nacka.se 
 

Till vårdnadshavare med barn på 
Almdungens förskola  
 

Hej 
 
Vi är ansvariga för Sjöängens förskola som ligger dörr i dörr med Almdungens förskola.  
Då Almdungens förskola kommer att stänga kommer här information om vår verksamhet.  
 
Sjöängens förskola kommer till sommaren stänga och flytta över till Oxelvägens förskola som blir 
en helt nybyggd förskola med plats för 160 barn. Förskolan ligger på Oxelvägen i Älta. 
Oxelvägens förskola kommer öppna upp sin verksamhet i Aug 2019.  
 

 
 
Oxelvägens förskola blir en ny modern förskola med lokaler och miljö som är anpassade för god 
lärande miljö. En förskola för Lärande – Utveckling – Omsorg. Det blir ljusa och härliga lokaler. 
Gården blir väldigt fin med många ytor för lek och upptäckande – en inspirerande gård som 
ligger nära naturen med skogen inpå knuten som också inbjuder till spännande utflykter.  
 
Erbjuda plats:  
Ni som har barn på Almdungens förskola kommer att kunna erbjudas plats på Oxelvägens 
nybyggda förskola. Vi kommer också då att kunna hålla ihop barngrupperna från Almdungen i 
stora delar.  
Ni kommer att behöva ansöka i Nacka24 – ansök då till Sjöängens förskola.  
Ni kan ansöka redan nu. Skriv start: Augusti 2019.  
 
Vi har nära kontakt med Utbildningsenheten i Nacka kommun och kommer säkerställa hur 
processen kring överflytt till Oxelvägens förskola ska gå till för Era barn så den blir så bra och 
trygg som möjligt.  
 
Vi kommer inbjuda till föräldramöte och berätta mer om vår verksamhet. Eventuellt har vi 
möjlighet att vara med på föräldramötet i nästa vecka som Utbildningsenheten kommer inbjuda 
till på tisdag 29/1 – 2019.  
 
På nästa sida kan Ni läsa mer om vår verksamhet och där hittar Ni även våra kontaktuppgifter.  
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Sigfridsborgs skolenhet:  
Oxelvägens förskola ingår i Sigfridsborgs skolenhet som är en kommunal enhet i Älta.  
 
Inom Sigfridsborgs skolenhet ingår:  

 Sjöängens förskola/Oxelvägens förskola  

 Bäckalidens förskola  

 Älatadalens förskola  

 Sigfridsborgs grundskola F-6 
 
Vi har hög kompetens inom vår enhet och hög nöjdhet hos vårdnadshavare vid våra årliga mätningar. 
Våra elever på skolan gör goda resultat och når höga betyg i år 6 vilket vi är mycket stolta över. Vi arbetar 
med att hålla en hög kvalitet och är måna om att alla barn och elever utvecklas så långt som möjligt utifrån 
sina förutsättningar, erfarenheter och intressen. Vi sätter tryggheten högt, att vara trygg och trivas är 
otroligt viktigt för att kunna utvecklas. Alla barn ska vara trygga inom alla våra verksamheter. Ett nära 
samarbete med Er föräldrar är A och O – du är expert på Ditt barn!  
 
Systematiskt kvalitetsarbete:  
För oss i skolledningen är det otroligt viktigt att vi håller en hög kvalitet inom alla våra verksamheter vilket 
jag är stolt över att vi gör. Skolledningen har en nära dialog med Teamen och ett nära ledarskap för att 
hela tiden följa upp den dagliga verksamheten. De bitr. rektorerna/förskolecheferna har ett tydligt 
uppdrag att ha ett nära ledarskap och finnas nära verksamheten.  
Vi har i tagit fram ett ”Önskat läge” som talar om vad kvalitet betyder för oss inom resp. område som ett 
stöd för pedagogerna.  
Områdena är:  

 Pedagogens roll och uppdrag 

 Trygghet 

 Daglig organisation 

 Miljö 

 Information till hemmen 
 
Vi har även tagit fram planeringsstöd utifrån läroplanens uppdrag som visar progressionen i verksamheten 
från 1-5 år. På alla våra förskolor arbetar vi utifrån ett Tematiskt och projektinriktat arbetssätt. Vi har ett 
gemensamt tema på Sjöängen/Oxelvägens förskola som utvecklas i olika projekt utifrån barnens intressen 
och nyfikenhet som pedagogerna fångar upp.  
 
På nästa sida ser Du två bilder som visar vårt systematiska kvalitetsarbete och Tematiska och 
projektinriktade arbetssätt.  
 
Varmt välkomna till Oxelvägens förskola! 
 
Du kan läsa mer om vår verksamhet och se mer bilder på vår hemsida:  
www.nacka.se/sigfridsborg 
Du kan även googla på Sigfridsborgs skolenhet  
 

 
Med vänlig hälsning 
Anne Sjö     Eva Lindroth  
Rektor/Förskolechef    Bitr. rektor/förskolechef  
Sigfridsborgs skola    Sjöängens förskola  
anne.sjo@nacka.se   eva.lindroth@nacka.se 
     070-4318277 
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