FLYGLEDAREVÄGENS FÖRSKOLA 2018-2019
Välkommen till oss på Solveigs förskola
Torslanda. Här finns lite information om vad vi
har för tankar och värderingar kring arbetet
med barnen och som ska genomsyra
verksamheten.
Vår gemensamma grund hos oss då det gäller barnsyn och bemötande:
 Vi ser alla barnen på morgonen och hälsar de välkomna.
 Vid hämtning: Hör man inget om ett specifikt barn så har allt varit bra. Vi
meddelar varandra om det är något speciellt som hänt under dagen.
 Vi fokuserar på det positiva i barnets dag på förskolan.
 Vi bemöter varandra på ett positivt sätt. Barn-barn, vuxen-barn samt
vuxen- vuxen.
 Alla vårdnadshavare bemöts på ett professionellt sätt. Vi diskuterar inte
andras barn med vårdnadshavare, alla ska känna sig trygga i att vi har
tystnadsplikt. Vi tar inte heller upp ”svårare” diskussion när barnet
hämtas utan tar det via mobil eller möte.
 Vi är närvarande i barnens lek.
 Vi litar på barnet och tror på deras förmåga.
 Vi lyssnar på barnet och behandlar dem med stor respekt.
 Barnets tankegångar och åsikter möts med stor respekt. På detta sätt
skapas tilltron till den egna förmågan.
 Vi vuxna ska vara goda förebilder.

Några tankar kring leken på förskolan:
* Alla barn ska ges möjlighet till lek.
*Leken ska vara grunden för utveckling, lärande och välbefinnande.

Hur kan vi hjälpa barnen som har svårt att leka?
 Genom att fråga: ” Vad kan jag göra för att hjälpa?”
 Vara delaktiga i leken
Är alla lekar tillåtna?
 Nej, inte krig, vapen, brottning samt sparkar.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar






Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning
eller funktionsnedsättning
Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

