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Vi diskuterar vår målsättning kontinuerligt i vårt arbete. Utifrån dessa diskussioner och med stöd i
Läroplan för Förskolan 2018 (Lpfö18) har följande dokument tagits fram:
•

Barnen ska känna sig välkomna och trygga. Varje barn är betydelsefullt och ska få känna sig
sedd och bli bemött med respekt utifrån den hen är. Olikheter ska ses som berikande för vår
verksamhet.

•

Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin förmåga till empati, att visa hänsyn och respektera
andra människor.

•

Förskolans arbete vilar på demokratiska grunder, vilket vi också vill att barnen ska få
förståelse för.

•

Barnen ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet som vilar på läroplanens värdegrund,
med omsorg, fostran och lärande i fokus. Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att påverka
sin situation på förskolan. Vi uppmuntrar barnen att uttrycka åsikter och tankar när det gäller
verksamheten. Dessa tankar och ideér är viktiga för oss i vår planering.

•

Vi arbetar för att skapa goda förutsättningar, så att barnen ska ges möjlighet att utveckla sin
förmåga att berätta och lyssna, reflektera och ge uttryck för sin uppfattning i både tal,
skrift/bild och skapande. Vi strävar även efter att väcka barns nyfikenhet när det gäller
matematik, teknik och natur.

•

Vi arbetar för att barnen ska kunna utveckla sin förmåga till ansvarskänsla samt utveckla sin
sociala kompetens.

•

Barnen ska känna glädje tillsammans med personal och kompisar.

•

Förutom att uppmuntra barnens kognitiva utveckling vill vi även stimulera barns motoriska
utveckling. Den senaste forskningen lyfter fram betydelsen av att röra på sig, som en av de
grundläggande delarna i barns inlärningsprocess.

•

Vi sätter stort värde på och uppmuntrar den fria leken, som är barns sätt att bearbeta sina
erfarenheter och upplevelser.

•

Vi ser närmiljön och naturen som viktiga utvecklingskällor och vill därför att vår omgivning
ska vara en naturlig del i vår verksamhet.

•

Vi arbetar för ett gott samarbete med föräldrar, så att varje barn ska få de bästa möjligheter
att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

•

Vi arbetar för en trivsam arbetsplats, med utbildad personal i arbetslagen samt ”fasta”
vikarier för att skapa trygghetskänsla hos både barnen och föräldrarna.

•

Miljövänligt tänkande (bl.a. källsortering och användning av ekologiska produkter) är viktigt
för oss och vi vill att det ska vara en naturlig och självklar del i verksamheten. Såväl vuxna
som barn görs medvetna om betydelsen av att värna om vår miljö.

•

Vår verksamhet grundar sig på Skollagen (2010:800), Läroplanen för Förskolan 2018 (Lpfö18),
Barnkonventionen och Kungsbacka kommuns riktlinjer för barnomsorg. Utifrån det och
aktuell forskning arbetar vi för att ständigt utveckla vår verksamhet.

