
Nyckelförskola
Språket är nyckeln som öppnar svenska samhället

NYCKELFÖRSKOLA 



Tellusbarn lägger grunden 
i svenska språket
Språk är barnets främsta redskap för att 
kommunicera, tänka och lära. Därför är det 
ett av Tellusbarns tre fokusområden. 

Många barn på Tellusbarns förskolor har ett 
annat modersmål än svenska. Därför arbetar 
vi ständigt för att anpassa våra metoder för 
att ge barnen en god grund i det svenska 
språket. Då får barnen en av de viktigaste 
nycklarna till en väg in i det svenska samhället. 

Dessutom ökar deras förståelse för svensk 
tradition och kultur.

Pedagogerna stärker barnen i 
språkutvecklingen
Närvarande och aktiva pedagoger är nyck-
eln till språkundervisningen i förskolan. På 
förskolan sätter vi ord på det som händer 
i vardagen och använder medvetet ett rikt 



språk. Genom samtal, interaktion, högläs-
ning och språklekar stimulerar vi barnens 
språkutveckling. Vi använder också bildstöd 
och teckenstöd för att möta barnen utifrån 
deras förståelse och var de befinner sig i sin 
individuella språkutveckling. Vi samverkar 
med hemmet för att stärka barnens språkut-
veckling i alla deras språk. 

När barnen vidgar sina språkkunskaper 
blir även barnets värld större och mer be-
griplig.

Språkglädje, högläsning och sång
På våra förskolor finns en tydlig och välut-
vecklad språkmiljö med böcker, sagor, rim 
och ramsor.

Vi arbetar med olika metoder för att 
stärka barnens språkutveckling, till exempel 
Dialogic Book Reading, DBR. Det är en 
strukturerad, evidensbaserad metod för att 
läsa och samtala om böcker. Pedagogen leder 
boksamtal där barnen blir aktiva i dialog 
istället för att vara passiva lyssnare.

Tellusbarn har ett samarbete med den 
marknadsledande bilderbokstjänsten Polyg-
lutt, för att arbeta med språkutveckling och 
litteratur i förskolan. Polyglutt har fler än 
2 800 böcker på både svenska och ytter-
ligare ett 60-tal språk, och med tjänsten 
får förskolorna tillgång till ett stort, digitalt 
bibliotek.

 



Vi har sex förskolor med  
särskilt språkfokus

Avgiftsfri AvgiftsfriHUSBY
Mitt i Husby centrum finns för-
skolan Paletten i ljusa lokaler 
och med en egen trevlig gård. Förskolan har 
nära till både bibliotek och stora grönområ-
den med goda möjligheter för utforskande 
och lek. På Paletten finns en egen konstpe-
dagog som arbetar i skapandeaktiviteter 
tillsammans med barnen. Vårdnadshavare 
betalar ingen föräldraavgift i denna förskola.

FÖRSKOLAN PALETTEN
Edvard Griegsgången 14, 164 32 Kista 
Rektor: Jurate Wetterberg
jurate.wetterberg@tellusbarn.se 
Telefon: 070-445 54 10
www.tellusbarn.se/paletten

RINKEBY
Mitt på torget i Rinkeby ligger förskolan Tor-
get i rymliga och ljusa lokaler. Förskolan har 
en egen gård och närhet till bibliotek, parker 
och kommunikationer. I förskolans stora 
ateljé finns en konstpedagog som arbetar 
med barnen i olika skapandeprocesser. På 
förskolan Torget finns ett eget tillagningskök 
där maten lagas från grunden. Vårdnads-
havare betalar ingen föräldraavgift i denna 
förskola.

FÖRSKOLAN TORGET
Rinkebytorget 8, 163 73 Spånga
Rektor: Linda Gröndal
linda.grondal@tellusbarn.se 
Telefon: 070-445 54 24
www.tellusbarn.se/torget SOLLENTUNA

Förskolan Framtiden ligger i Sollentuna med 
närhet till parker och grönområden med 
gott om plats för barnens lek och utforsk-
ande. Förskolan har en egen gård och en 
ateljé där barnen erbjuds olika skapande 
aktiviteter.

FÖRSKOLAN FRAMTIDEN
Tingsvägen 27, 191 60 Sollentuna
Rektor: Karin Bergwall
karin.bergwall@tellusbarn.se
Telefon: 070-090 51 59
www.tellusbarn.se/framtiden



SKÄRHOLMEN
Förskolan Backen ligger högt uppe på Stor-
holmsbackarna i Vårberg. Förskolan har en 
egen gård med många inslag från naturen, 
där det finns gott om plats för barnens 
utforskande och lek. På varje avdelning finns 
det goda möjligheter till skapande verksam-
het och en rik språklig miljö där pedagoger-
na har stor vana att möta flerspråkiga barn.

FÖRSKOLAN BACKEN
Storholmsbackarna 34, 127 43 Skärholmen
Rektor: Bahar Neufeld
bahar.neufeld@tellusbarn.se
Telefon: 070-760 20 79 
www.tellusbarn.se/backen

MÄRSTA
Förskolan Solen ligger i rymliga och ljusa lo-
kaler i centrala Märsta, med närhet till olika 
parker och grönområden. Förskolan har en 
egen gård med gott om plats för barnens 
lek och utforskande.

FÖRSKOLAN SOLEN
Tingvallavägen 9 J-K, 195 31 Märsta 
Rektor: Jurate Wetterberg
jurate.wetterberg@tellusbarn.se
Telefon: 070-445 54 10
www.tellusbarn.se/solen

UPPSALA – GOTTSUNDA
Förskolan Tulpanen ligger vid Gottsunda 
centrum, med närhet till olika parker och 
grönområden. Förskolan har en egen stor 
gård med gott om plats för barnens lek och 
utforskande. På Tulpanen finns en ateljé där 
barnen erbjuds olika skapande aktiviteter. 
Förskolan har en rik språklig miljö där peda-
gogerna har stor vana att möta flerspråkiga 
barn.

FÖRSKOLAN TULPANEN
Blomdahls väg 9, 756 49 Uppsala
Rektor: Carmen Widén
carmen.widen@tellusbarn.se
Telefon: 070-760 99 81
www.tellusbarn.se/tulpanen



En bra start i livet
Förskolan lägger grunden till ett livslångt 
lärande och ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar, oavsett 
individuella förutsättningar. Våra förskolor 
är allmänpedagogiska. Undervisningen 
baseras på barnens intressen och 
erfarenheter, med leken i centrum.

Vi på Tellusbarn brinner för att ge ditt barn 
den bästa tänkbara starten i livet! Vi inspi-
rerar och utvecklar framtidens världsmed-
borgare. För att nå dit lägger vi extra fokus 
på språk, skapande och hälsa.

Språk 
Vi strävar efter att stärka barnens språkliga 
färdigheter genom ett medvetet språkut-
vecklande arbete. Grunden är det svenska 
språket, men vi kompletterar med engelska 
och spanska på flera av våra förskolor. Även 
barnens modersmål får utrymme hos oss. 
Sammantaget stärker detta barnens språk-
känsla.

Skapande 
Det talade språket är bara ett av barnens 
verktyg för att möta världen. På Tellusbarn 
utvecklar vi också det musikaliska och det 
visuella språket, det som ofta kallas ska-
pande. Skapande ska vara lustfyllt och det 
bidrar till ett ökat självförtroende, förbättrad 
motorik och utveckling av både fantasi och 
nyfikenhet.

Hälsa 
Barn behöver en allsidig, hälsosam kost och 
daglig rörelse både inomhus och utomhus. 
Vi lägger lika stor kraft vid att barnen ska 
må bra i dag, som på att lägga grunden för 
sunda livsvanor i framtiden. Tellusbarn har 
ett eget bolag, Tellusfood, som driver sex 
kök där vi lagar mat till våra förskolor från 
grunden, med en stor andel ekologiska och 
närodlade råvaror.



Tellusbarn är en del av Tellusgruppen och 
startade med en förskola i Rinkeby 2007. I 
dag driver Tellusbarn 26 förskolor med runt 
1 800 utbildningsplatser i Stockholms län 
och Uppsala län. 

HÄR KAN DU LÄSA OM NYCKEL-
FÖRSKOLAN PÅ FLER SPRÅK.

ميكنك هنا قراءة الكتيب باللغة العربية:
www.tellusbarn.se/nyckelforskolor-arabiska

Waxaad halkan ka akhrisan kartaa  
buug-yaraha af-Soomaali ah:

www.tellusbarn.se/nyckelforskolor-somaliska

Aquí puede leer el folleto en español:
www.tellusbarn.se/nyckelforskolor-spanska

Türkçe broşürü bu linkten okuyabilirsiniz:
www.tellusbarn.se/nyckelforskolor-turkiska



  

Vill du veta mer om oss?  
www.tellusbarn.se 
info@tellusbarn.se 


