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Sörgårdens förskola startades 2011 i nya ljusa fräscha lokaler och är
beläget i Krokslätt. I dagsläget har vi ca 55 platser och det arbetar tio
pedagoger på enheten. Vi har lämnat det traditionella arbetssättet bakom
oss med avdelningar, och arbetar istället i individanpassade grupper. Hela
förskolan bildar därför ett gemensamt arbetslag. Ur det stora arbetslaget
bildas mindre arbetslag med tre hemvister. Vi vill att varje barn skall
mötas efter sina förutsättningar, behov och intressen. Därför arbetar vi
pedagoger medforskande både enskilt eller tillsammans med någon annan
pedagog ihop med barnen. Vi delar in oss i mindre grupper under större
delen ut av dagen för att på så sätt kunna stimulera barnens nyfikenhet
och lärande. Drama, skapande, musik, engelska och IKT (Informationsoch kommunikationsteknik) är viktiga inslag i barnens vardag hos oss på
Sörgårdens förskola.
Estetiska lärprocesser
Inom området estetiska lärprocesser har vi valt att fokusera på
språkutveckling, kommunikation, fantasi, kreativitet och hållbar
utveckling. Vi erbjuder barnen möjligheter att individuellt och i
samspel med andra få prova på att uttrycka sig genom olika estetiska
uttrycksformer såsom, skapande, drama, musik och rörelse. Barnen
erbjuds olika verktyg och metoder för att utveckla sina sinnen och bli
förtrogen med olika uttryck. Förskolan har tillgång till ateljéer på
hemvisterna. Vi prioriterar arbete kring miljö och att återanvända
material.

IKT - Informations och kommunikationsteknik
Vi har stor tillgång till digitala verktyg hos oss på Sörgårdens
förskola. Vi har tex Smartboard, iPads, datorer mm. Vi arbetar
mycket med att låta barnen vara producenter i stället för
konsumenter.

Detta innebär att barnen själva får söka sin egen kunskap i samarbete
med en kamrat eller en pedagog med hjälp av våra digitala verktyg.
Detta sker i samspel och kommunikation med varandra. Det är barnens
erfarenhetsvärldar som styr, och deras intresse och motivation till att
söka kunskap och deras olika sätt att lära på. Barnen får erfarenheter av
förskolans digitala verktyg i olika lärsituationer. Vi fokuserar på
språkutveckling, kommunikation, estetiska lärprocesser och teknik.

Engelska
Vi arbetar med det engelska språket genom att vi exponerar barnen
inför det engelska språket i förskolans verksamhet. Det är barnens
intressen som påverkar vilken riktning arbetet tar. Vi ser inte engelska
som något enskilt ämne utan något som sker i pågående processer.
Detta kan ske genom t.ex sånger, skapande, drama, IKT, spel osv. Vi
fokuserar mycket på språkutveckling och internationalisering.
Övrigt
Vi dokumenterar verksamheten i form av blogg, film, foto och text mm.
Vi arbetar aktivt med vår lärmijlö både ute och inne.
Vår dokumentation finns på webbportalen Unikum där barn och
vårdnadshavare får tillgång till information, utveckling och lärande på
gruppnivå och det enskilda barnets utveckling och lärande. Verktyget
hanterar information med all den säkerhet och integritet som krävs.
Välkomna att kontakta oss för frågor eller funderingar. Kom gärna och
besök vår förskola så kan vi berätta mer om vår verksamhet! Vi har
regelbundet ”öppet hus” tider som du finner på vår hemsida.
Hälsningar förskolechef och pedagoger på Sörgårdens förskola

