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Utbildningsförvaltningen 

Förskoleavdelningen 

Hantverkargatan 2F 

BOX 22049 

10422 Stockholm 

myndighetsenheten@stockholm.se 

stockholm.se 

Uppgifter om enhet till hitta 

Detta formulär fylls i för varje enskild förskola. 

Vissa fält är frivilliga, och dessa kommer i så fall inte visas i Hitta 

service. 

Skicka in det ifyllda formuläret till 

myndighetsenheten@edu.stockholm.se 

* = obligatoriskt att fylla i.

Fotografi * 

Ett fotografi är obligatoriskt. Det går inte att ladda upp foto i det här 

formuläret, utan det måste mejlas tillsammans med det här 

formuläret till myndighetsenheten@edu.stockholm.se. 

• Fotot ska vara liggande.

• Upplösning: Minst 2048 i bredd och 1280 pixlar höjd.

• Format: JPG eller PNG.

• Filstorlek: Max 2 mb.

• Filnamn: Förskolans namn + gatuadress.  Använd bara små

bokstäver. Inga å, ä, ö eller specialtecken. Avskilj ord med

bindestreck.

o Exempel på filnamn: blaklockan-nygatan.jpg

mailto:myndighetsenheten@edu.stockholm.se
mailto:myndighetsenheten@edu.stockholm.se
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Förskolans namn* 

Förskolans namn* 

Ej gatuadress (fylls i senare), endast förskolans officiella namn. 

Exempel: Såpbubblan, Kulturkrabaten, Hasselgårdens förskola och 

så vidare. 

Huvudman* 

Vilket företag eller koncern driver förskolan? Exempel: Stockholms 

stad, Academedia AB, Jensen etc. 

Webbplats 

Frivilligt. Har ni en egen webbplats?  

Fyll i hela webbadressen, inklusive http:// eller https:// 

Besöksadress* 

Gatuadress för besöksplatsen. Inte postadress eller boxadress. 

Område (stadsdel)* 

Sätt ett X för det som gäller förskolan 

Bromma Rinkeby-Kista 

Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck 

Farsta Skärholmen 

Hägersten-Liljeholmen Spånga-Tensta 

Hässelby-Vällingby Södermalm 

Kungsholmen Älvsjö 

Norrmalm Östermalm 
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Kontaktuppgifter 

Kontaktuppgifter 

Minst en kontakt är obligatorisk, men du kan lägga in upp till tre 

kontakter. Minst en kontakt bör vara en person eller en funktion 

som kan svara på frågor om den enskilda förskolan, förslagsvis 

rektor eller annan ansvarig för förskolan. 

Kontakt 1* 

Namn 

Roll/titel 

Telefonnummer 

E-post

Fax 

Korttext 

Ex: ”Jag svarar på 

frågor om tillsyn” 

eller ”Ansvarig för 

kost och arbetsmiljö” 

Kontakt 2 (frivilligt) 

Namn 

Roll/titel 

Telefonnummer 

E-post

Fax 

Korttext 

Ex: ”Jag svarar på 

frågor om tillsyn” 

eller ”Ansvarig för 

kost och arbetsmiljö” 

Kontakt 3 (frivilligt) 

Namn 

Roll/titel 

Telefonnummer 

E-post

Fax 

Korttext 

Ex: ”Jag svarar på 

frågor om tillsyn” 

eller ”Ansvarig för 

kost och arbetsmiljö” 
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Antal barn* 

Antal barn* 

Antal barn på hela förskolan. Ange i heltal. 

Antal barn per årsarbetare* 

Ange i heltal. 

Andel förskollärare med förskollärarexamen 

Ange i procent (%). 

Organisationsform* 

Sätt ett X för det som gäller förskolan 

Fristående förskola 

Fristående förskola (föräldrakooperativ) 

Kommunal förskola 
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Tillgänglighet i lokalerna* 

Tillgänglighet i lokalerna* 

Tillgänglighetssymboler utifrån de nio som idag finns på Jämför 

service. Symbolerna och förklaring finns på: 

https://start.stockholm/om-webbplatsen/ikoner-for-tillganglighet/ 

Kryssa i de som är aktuella för er: 

Hörselteknisk utrustning 

Tydlig skyltning 

Bemannad reception 

Parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga 

Toalett tillgänglig för personer som använder eldriven 

rullstol 

Entré och entréhall tillgänglig för rullstolsburen 

Tillgänglig hiss 

Ledarhund välkommen 

Kontrastmarkeringar 

Introduktion* 

En inledande text som kortfattat beskriver 

förskolan. Max 250 tecken, inklusive blanksteg.

https://start.stockholm/om-webbplatsen/ikoner-for-tillganglighet/
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Beskriv förskolan 

Beskriv förskolan 

Här har ni möjlighet att med egna ord beskriva er verksamhet. Det 

finns fyra obligatoriska fält och två frivilliga fält att fylla i. Du kan 

använda underrubriker, fetstil, punktlista och nummerlista, men inte 

kursiv stil. 

1. Inriktning och profil (max 1500 tecken)*

Berätta om förskolans inriktning och profil. Max 1500 tecken, 

inklusive blanksteg. 
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2. Inne- och utemiljö (max 500 tecken)* 

 

2. Inne- och utemiljö (max 500 tecken)* 

Exempelvis information om gården och lokalerna. Information om 

material, verktyg och redskap i anslutning till gård och lokaler. Max 

500 tecken, inklusive blanksteg. 

3. Kost och måltider (max 500 tecken)* 

Exempelvis hur ni arbetar med kost och måltider. Har ni eget kök 

eller inte? Finns det något tänk kring ekologi, rättvisemärkning eller 

hållbarhet kring mat? Max 500 tecken, inklusive blanksteg. 
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4. Mål och vision (max 1500 tecken)* 

 

4. Mål och vision (max 1500 tecken)* 

Exempelvis hur ni uppnår läroplanens mål, och vad er pedagogiska 

vision är. Max 1500 tecken, inklusive blanksteg. 
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5. Särskilt stöd och behov (frivilligt) (max 500 

tecken)*

5. Särskilt stöd och behov (frivilligt) (max 500
tecken)*

Frivilligt fält, om du vill beskriva något om särskilt stöd och behov. 

Det kan vara specialförskola, allergianpassning eller annat som kan 

beskrivas här. Max 500 tecken, inklusive blanksteg. 

6. Mer om oss (frivilligt) (max 500 tecken)

Frivilligt fält, om du vill beskriva något som inte ryms inom de fyra 

ovanstående rubrikerna. Exempelvis information om tekniska 

hjälpmedel som iPads eller annat. Max 500 tecken, inklusive 

blanksteg. 
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