
Djurgårdens Waldorfskoleförening erbjuder förskoleverksamhet på

…med en verksamhet som låter barnen leka och lära efter egna förutsättningar 
i lugn och harmonisk miljö. Maten är vegetarisk, ekologisk och tillagas från 

grunden av egna kockar.
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Välkommen!

Vi vill ge våra barn vind i seglen…

Djurgårdens
Waldorfförskolor

                             Waldorfförskolan Gyllenstiernan &
                                                                   Vanadislundens Waldorfförskola



Vanadislundens Waldorfförskola
 

Waldorfförskolan Gyllenstiernan
Waldorfförskolan Gyllenstiernan startade i augusti 2013. Vi har tre 
avdelningar, två för de yngre barnen och en för de äldre. På förskolan 
finns 34 platser. Förskolan ligger vid Gustav Adolfsparken, intill en fin park 
med både sandlådor och gungor. Förskolan ligger även nära naturen 
på Djurgården där barnen får möjlighet att leka och lära i små barn-
grupper efter egen förmåga. 
Personalen på förskolan är pedagogiskt utbildad och fokuserar på 
barnens trygghet, trivsel och utveckling. Miljön är varm och ombonad. 
Vi har möbler och lekmaterial i naturmaterial som är anpassade efter 
barnens behov. Miljön stimulerar också till roliga lekar och lockar fram 
barnens initiativförmåga samt kreativitet.
Vi har tillgång till ett fint torp där det finns skog och idyllisk utomhusmiljö. 
Dit går de äldre barnen regelbundet året om. 

Vanadislundens Waldorfförskola startade i augusti 2005. Vi har tre 
avdelningar, en för de yngre barnen och två för de äldre. På 
förskolan finns totalt 38 platser. Förskolan är belägen i ett vackert 
hus på Johannesskolans skolgård på Roslagsgatan, i direkt anslutning 
till Vanadislunden. 
Parken är en liten oas med stora gräsytor, blommande träd, buskar 
och planteringar. I den innersta delen av parken finns en fin plats för 
barnens lek och utforskningar i naturen. Här har vår förskola även en 
egen skolträdgård där barnen får odla örter och grönsaker. 
Barnen upplever med alla sina sinnen hur vår mat kommer till och det 
vi odlar tas tillvara i förskolans matlagning. 
Miljön på förskolan ger ett varmt och ombonat intryck. Möbler och 
lekmaterial, som till stor del är av naturmaterial i lugna vackra färger, 
är anpassade efter barnens behov. De är tänkta att ge barnen en 
bra miljö att vistas i med ett material som stimulerar och lockar till 
eget initiativ och kreativitet.
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