Gemensam värdegrund Lundens förskolor
Välkomna till oss på Solveigs förskolor i Lunden. Här följer vår
gemensamma värdegrund vilken ligger till grund för vårt dagliga
arbete i verksamheten. Värdegrunden är baserad på arbetslagens
diskussioner, Solveigs förskolors verksamhetsberättelse samt
styrdokument.
 Alla vårdnadshavare bemöts på ett professionellt sätt. Vi diskuterar inte andras
barn med vårdnadshavare, alla ska känna sig trygga i att vi har tystnadsplikt. Av
samma anledning förläggs svårare samtal till mobil eller möte.
 Vid hämtning: Hör man inget specifikt om barnet så har allt varit bra.
Personalen meddelar varandra om det är något speciellt som har hänt under
dagen.

-

Vi verkar för ett positivt klimat på förskolan.
Vi ser alla barnen på morgonen och hälsar dem välkomna.
Vi vuxna är goda förebilder för barnen (barn gör som vi gör inte som vi säger).
Vi respekterar barnen och är lyhörda inför deras tankar.


-

Vi har ett demokratiskt arbetssätt på förskolan där:
Vi främjar barns delaktighet och rätt till inflytande.
Är tillåtande och ger barnen utrymme genom att lita på deras förmåga.
Vi är lyhörda inför barnens tankar och intressen genom att lyssna in och tolka
barnens olika uttryck.
- Vi ruckar på rutinerna och är flexibla för att främja och respektera barns
inflytande i verksamheten.
 Vi bemöter barnen som individer och ger dem samma möjligheter att utforska
olika sätt att vara oberoende av kön.
 Vi har en tro på att barn lär genom leken och främjar därför ett lustfyllt
lärande.

- Vi respekterar och är lyhörda inför barnens lek samt stöttar vid behov. Vi
hjälper barnen att komma in i leken - vid behov.
- Vi är närvarande i barnens lek vid behov.
 Vi uppmuntrar inga våldsamma lekar och arbetar efter regeln ”stopp min
kropp”.
 För barnet känd personal tar hand om blöjbyten och sovvila.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
 Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
 Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja
att hjälpa andra.
 Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga
rättigheterna.
 Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i
samhället
 Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
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