The English Nursery, Stockholm
Creating Passion for Learning and Enjoyment since 1983

History
History, Structure and Ethos
Our Nursery’s history starts in 1983 with The Tanto International School as it
was first founded. With changes in the general system we first opened our doors
at “The English Nursery” in it’s current set-up in 2009.
Our nursery is located in the area called ‘Tanto’, a green area on the island
called Södermalm, in Stockholm. It is a beautiful part of the city where the
Nursery is completely surrounded by extensive parkland and a scenic setting
right on the waterfront. We have a small playground outside our doors, but in
addition we have the choice of numerous playgrounds and parks in the areas
around the Nursery such as Tantolunden, Drakenbergsparken and
Rosenlundsparken.
Our nursery has an English profile and we follow the Swedish curriculum
’Läroplan för förskolan’, Lpfö 1998/2010/2016. The English Nursery admits
children from 1-6 years old.
We take pride in our great relationships with children and parents. The English
Nursery has a staff to pupil ratio of 1:6, which enables us to offer the best care
for all our children. When children finish the nursery, many children make the
smooth transition to the Tanto International School, which caters for children
aged 6-12 (Year 1-7).
Our aim is to offer an education that allows our children to develop individually
whilst creating an environment that encourages independence and a love for
learning. The Lpfö 1998/2010/2016 curriculum goals encourage independence
and creativity as well as developing social skills, knowledge of the world around
us, language and number skills. All our staff take pride in sharing and
celebrating the learning journey with our children and parents through superb
displays, photo shows, portfolios, twitter (secure accounts) and regular
opportunities to speak with our caring staff.
We offer a variety of daily activities that are fun and rewarding for the children.
Each day will also include a good balance of indoor and outdoor activities. We
carefully balance "structured" and "free" play. Our aim is to strengthen our
children and encourage independence in every aspect of their day. Both our

staff and children come from many different countries and cultures. Our
different backgrounds provide a basis for understanding each child’s similarities
and differences, and their own personalities.
We encourage and enhance compassion, solidarity and empathy with others,
but also ensure that each child enjoys a sense of well-being and security. We aim
to lay a foundation for lifelong learning for our children, and their willingness
and desire to learn should be stimulated as their interests grow. A caring,
nurturing learning environment has been created, and we want all our children
to experience how it feels to make progress, overcome difficulties and feel part
of a working family. We encourage them to develop trust and confidence in
other children and to foster curiosity, initiative and varied interests.
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Historia
Historia, Struktur och Ethos
Förskolans historia börjar 1983 i samband med grundandet av Tanto
International School. I samband med generella förändringar i verksamheten så
öppnade förskolan “The English Nursery” i sin nuvarande form år 2009.
Förskolan ligger belägen på Södermalm i Stockholm. Området kallas för
’Tanto’ och är ett grönområde. Det är en vacker del av staden och förskolan är
omgiven av gröna parker och ligger nära vattnet. Vi har en liten lekplats utanför
förskolan men har även nära till ett antal lekplatser och parker i närområdet, till
exempel Tantolunden, Drakenbergsparken och Rosenlundsparken.
The English Nursery är en förskola med engelsk profil vars arbete är baserat på
läroplanen för förskolan, Lpfö 1998/2010/2016. The English Nursery tar emot
barn mellan 1-6 år.
Vi är stolta över de goda band vi har med både barn och föräldrar. The English
Nursery har en personaltäthet på 1:6 vilket gör det möjligt för oss att se varje
barn. När barnen slutar i förskolan så är det många som väljer en smidig
övergång till Tanto International School som erbjuder skolgång för barn mellan
6-12 år.
Vårt mål är att erbjuda goda möjligheter för barnen att utvecklas samt skapa en
miljö som uppmuntrar självständighet och lust att lära. Läroplanen för
förskolan, Lpfö 1998/2010/2016, uppmuntrar självständighet, kreativitet,
sociala färdigheter, kunskap om världen omkring oss samt språkliga förmågor.
All personal tar stolthet i barnens läroprocesser och synliggör dessa genom
barnens arbeten, foton, portfolios, Twitter (säkert konto) och genom
kontinuerlig och personlig kontakt med föräldrar/vårdnadshavare.
Vi erbjuder en mängd olika dagliga aktiviteter som är roliga och givande för
barnen. Vi har en bra balans mellan inom- och utomhusaktiviteter samtidigt
som vi erbjuder en balans mellan strukturerad undervisning och fri lek. Vi
strävar efter att stärka barnen och uppmuntra deras självständighet. The
English Nursery har barn och personal som kommer ifrån många olika länder
och kulturer. Vi ser detta som en styrka där våra olika bakgrunder skapar en
förståelse för andra människor och våra likheter/olikheter samtidigt som det

bidrar till en öppen och tillåtande miljö. Mötet med andra modersmål och
kulturer tror vi är stärkande för barns kulturella identitet.
Vi uppmuntrar barnen att utveckla medkänsla, solidaritet och empati för andra
samtidigt som vi ser till att varje barn får en känsla av välbefinnande och
trygghet. Vi strävar efter att lägga grunden för ett livslångt lärande för våra
barn och att stimulera deras lust att lära i takt med att deras intressen växer. Vi
har skapat en vårdande inlärningsmiljö och barnen får chans att känna sig
delaktiga, göra framsteg och övervinna svårigheter. Vi uppmuntrar dem att
utveckla tillit och förtroende för andra samtidigt som vi främjar deras
nyfikenhet, initiativförmåga och olika intressen.

