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Structure
Structure
The pre-school is lead by 1 Director and a Förskolechef. The educational work
is evaluated and monitored by the “Senior group” which consists of the
Förskolechef and a Senior Teacher. This is done in conjunction with the regular
self-review process on many different levels, including all stakeholders: children,
parents and staff. The English Nursery is a pre-school, with an English profile,
that follows the Lpfö 1998/2010/2016 curriculum. The aims, norms and values
as well as the curricular goals are central to the work environment that each
child and parent experiences whilst being part of the The English Nursery.
The English Nursery is part of The Tanto International School and accepts
children from 1-6 years old.
The English Nursery has average ratios of 1:6 within the nursery and continues
to offer small group sizes so that we can truly focus on the whole child and
ensure that they are feeling secure and developing in all areas in the best way
they can.
We are a small nursery and can therefore structure our day in a flexible and
child focused manner. This approach continues to allow us to offer children and
guardians the best possible support and educational opportunities.
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Struktur
Struktur
Förskolans ledningsgrupp består av huvudmannen och förskolechefen. Det
systematiska kvalitetsarbetet utvärderas och överses av förskolechefen samt en
förskollärare i rollen som pedagogisk ledare; ’Senior teacher’. Det systematiska
kvalitetsarbetet genomförs i en egenkontroll av förskolan, på olika nivåer, där
samtliga delar av verksamheten; barn, föräldrar/vårdnadshavare och personal
är delaktiga i processen. The English Nursery är en förskola med engelsk profil
där arbetet utgår ifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 1998/2010/2016. Mål
gällande normer och värden samt lärande genomsyrar verksamheten. Dessa
aspekter spelar en central roll för de erfarenheter som barn och föräldrar/
vårdnadshavare tillgodogör.
The English Nursery är en del av Tanto International School och tar emot barn
mellan 1-6 år.
The English Nursery har en personaltäthet på 1:6 och små grupper för att
kunna stötta varje enskilt barn samt stärka deras känsla av trygghet, utveckling
och lärande.
Vi är en liten förskola och kan därför, på ett flexibelt sätt, strukturera vardagen
efter barnen. Vårt familjära och barn-centrerade arbetssätt stimulerar barnens
utveckling och lärande samt ger föräldrar/vårdnadshavare bästa möjliga insikt
och stöd i sina barns läroprocesser.

