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”Alla barn får förutsättningar att
utvecklas till sitt bästa jag”
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad,
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras
så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön
ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja
leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka
barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och
färdigheter. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse
för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska
utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens
erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och
idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.
					
”Lpfö 2.2 Utveckling och lärande”
Visionen ”Alla barn får förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag” är en
stark viljeriktning och ledstjärna för att kunna forma och utveckla Laholms
förskolor till att bli ännu bättre. Vi fokuserar på förskolechefens och 		
personalens roll i arbetet för förbättrade resultat.
Utgångspunkten är att förskolechefen och personalen i förskolan är 		
professionella aktörer som utifrån både sina erfarenheter och kunskaper
väljer genomtänkta strategier. Med tiden blir de allt skickligare på det de
gör. Personalen i förskolan kopplar även samman forskning, kunskap och
erfarenhet i interaktion med barnen.
Alla som arbetar inom förskolan har ett ansvar att anamma olika 		
framgångsrika strategier tillsammans med den kunskap man har om vad som
fungerar med aktuella barngrupper på förskolan. Vi ska regelbundet prova
och utvärdera olika strategier. Det är då det händer något positivt med
barnens utveckling och lärande.
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Alla barn
Alla barn som är placerade i förskoleverksamhet i Laholms

kommun.

Får Förutsättningar
Verksamheten anpassas till varje barns behov.
Att Utvecklas
Varje barn får möjlighet att lära på ett rikt och mångsidigt sätt.
Sitt Bästa Jag
Barnet gör framsteg, känner tillit till sin egen förmåga och upplever sig som
en tillgång i gruppen. Barnet känner nyfikenhet och lust att lära.
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Förväntningar på personal i förskolan
Tilltro:
Personalen i förskolan har en tilltro till barnets förmåga och ställer utifrån
detta krav, som leder till lärande bortom barnets rådande nivå och kapacitet.
Denna tilltro stärks genom att personalen utmanar och stödjer barnet i
lärandeprocessen.
Variation:
Personalen i förskolan utgår från att barn är olika och gör olika saker för att
nå ett mål. Detta görs genom att ha en omfattande och rik repertoar av form
och innehåll i lärandeprocessen. Personalen ger barnet möjlighet att utveckla
sin förmåga att lära såväl självständigt som tillsammans med andra.
Holistisk syn:
Personalen i förskolan arbetar utifrån helheten, ger barnen överblick och
sammanhang. Personalen ser även omvärlden som ett naturligt inslag i
lärandet.
Tydlig ledare:
Personalen i förskolan skapar förutsättningar och pekar tydligt och 		
kontinuerligt ut riktning för lärandet genom struktur och förankring i
aktuella styrdokument. Personalen i förskolan stödjer barnet att fokusera på
aktuellt målområde. Personalen följer upp tidigare aktiviteter, återkopplar,
repeterar samt reflekterar över lärandet tillsammans med barnen.
Inflytande/Delaktighet:
Personalen ser barnet som medskapare av sitt eget lärande och tar hänsyn till
barnets nyfikenhet, erfarenheter, kunskaper, idéer, intressen och förslag.
Återkoppling på lärandet:
Personalen i förskolan tydliggör lärandet för barnet. Denna återkoppling
sker kontinuerligt och i konstruktiv anda till barnet.
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Samarbete med hem och kollegor:
Alla som arbetar i förskolan skapar goda och förtroendefulla relationer med
hemmen och ser hemmen som en viktig samarbetspartner för lärande.
Återkoppling till hemmen sker via dokumentation och samtal. Personalen i
förskolan är ansvarig för att skapa ett klimat där öppenhet råder på 		
förskolan.
Uppföljning, utvärdering och analys:
Personalen följer upp, utvärderar och analyserar verksamheten tillsammans.
Personalen i förskolan för kollegiala samtal om lärandet som leder till
förändring och förbättring.

Förväntningar på förskolechef
Förskolechef strukturerar förskolan så att det pedagogiska uppdraget sätts i
fokus och att utveckling av förskolans interna arbete sker.
Förskolechef pekar ut färdriktningen på förskolan genom att sätta tydliga
mål för förskolan. Förskolechefen ansvarar för att den övergripande 		
inriktningen för arbetet omsätts i praktisk handling i verksamheten.
Förskolechef leder personal i förskola genom att leda ett ständigt pågående
processarbete om lärande.
Förskolechef tar ansvar för verksamhetens kvalitet genom att systematiskt
besöka och följa upp utvecklingen samt föra kontinuerliga diskussioner med
personalen om lärandet.
Förskolechef ansvarar för att förskolans resultat följs upp och utvärderas i
förhållande till de nationella målen.
Förskolechef ansvarar för att skapa förutsättningar så att hemmen får del av
den utveckling som sker hos varje barn.
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En dag på förskolan:
Jag tycker mycket om min förskola. De vuxna på min avdelning heter Anna,
Kalle och Alma, vi har mycket roligt ihop. Idag när jag kom till förskolan
sitter Anna i soffan tillsammans med några av mina kompisar och läser en
saga. Kalle kommer och möter oss och han pratar lite med pappa, innan vi
vinkar hejdå. Jag smiter in till Anna och kompisarna och kryper upp i soffan
intill Anna. Jag lutar huvudet mot hennes arm. Hennes tröja är så mjuk.
Det gör inget att jag kommer in mitt i sagan, för jag har hört den förut. Den
handlar om en mamma som jobbar i skogen. Hon kör stora maskiner som
kan kvista och kapa höga träd. Jag tycker det verkar roligt. Tänk att kunna
bestämma över stora maskiner. Men egentligen är det bara skönt att sitta här
och känna Annas mjuka tröja mot kinden.
I byggrummet ser jag några andra kompisar som bygger olika broar. Jag vet
vad en bro är. Det är en sådan som Bockarna Bruse går på. Men det måste
vara en stark bro för den stora bocken Bruse. Jag undrar om de kan bygga en
så stark bro. Vi experimenterade i sandlådan igår och funderade över hur vi
skulle få en stark bro. Vi hämtade olika stödsaker och provade oss fram. Till
slut blev det riktigt bra.
Några kompisar målar fantasidjuren som vi hämtade nere vid vattnet igår.
Stendjuren lever under vattnet, för de är så tunga och pinn- och fjäderdjur
flyter uppe på vattnet. Men vi hittade ett pinndjur som levde under vattnet.
Vi har lagt det i en balja med vatten och i eftermiddag ska vi undersöka det
mera. Jag vill titta på pinnvattendjuret i vår nya stereolupp och jämföra det
med pinndjuren som flyter. Någon av fröknarna kan säkert hjälpa mig med
det. Vi tänker göra ett hem för alla vattendjuren i vårt nya vatten- och
lekrum som tidigare var vårt sagorum.
I eftermiddag är Alma med och pratar arabiska med några av mina kompisar
som kan arabiska. Jag kan också några ord på arabiska. Vet ni vad ”mai ”
betyder? Det betyder vatten.
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På min förskola odlar vi egna grönsaker och rotfrukter. De är jättegoda. Vet
ni att potatisen måste gömma sig under jorden hela tiden, annars blir de inte
nyttiga. Vi har lagt på extra jord, för vi vill bara ha nyttiga rotfrukter. Jag
tycker att sockerärtorna är godast. Vi har fått Grön Flagg på vår förskola för
att vi tänker på att må bra. Jag tycker att vår motorikbana är en rolig
”må-bra-sak”. Där kan vi hoppa på stubbar som vi har målat som 		
flugsvampar och vi kan krypa genom däck som sitter fast i marken. Det var
våra föräldrar som hjälpte oss att göra motorikbanan på en aktivitetsdag. De
hade planerat det på sitt föräldraråd.
Våra föräldrar vill gärna veta vad vi har gjort på dagarna, vad vi har lärt oss
och hur vi tänker. Våra fröknar brukar filma och ta kort och sedan skriver de
vad vi berättar. Igår tog jag kort på vår bästa bro i sandlådan och sedan
spelade jag in på förskolans iPad hur vi hade gjort den. Då kunde jag visa
pappa när han kom och hämtade mig. Vi pratade mycket om olika broar när
vi gick hem. Jag vet att våra fröknar tittar lite extra på korten och filmerna
när de har sina vuxensamlingar. Ibland har de nya roliga idéer om hur vi kan
fortsätta. De brukar också visa korten och filmerna på föräldramöten och när
vi har utvecklingssamtal, fast då får jag berätta mest. Det tycker jag är roligt.
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Visionen styr vilka mål vi arbetar mot
Tillsammans kan vi åstadkomma många förbättringar.
Vi har valt att fokusera på
• förskolechefens ledarskap
• personalens arbete tillsammans med barnen
Vi fokuserar på att förändra och förbättra kvaliteten i
lärandet. Vi har höga förväntningar på att alla som
jobbar i förskolan är kompetenta, engagerade och
arbetar medvetet för att skapa goda relationer samt har
en uppfattning om att alla barn utvecklas. Detta 		
förhållningssätt leder till att barnens självtillit och
motivation till lärande förstärks.

