Stallbackens Förskola
MÖLNDALS FÖRSTA FÖRSKOLA MED MUSIKINRIKTNING
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MUSIK
MEDIA
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
MÅLTIDSPEDAGOGIK

MUSIK
• ET T UNIVERSELLT SPRÅK

• SKAPAR GLÄDJE OCH GEMENSKAP
• TILLFÖR I BARNENS LÄRPROCESSER

Hos oss på Stallbackens förskola är musik och
instrument alltid tillgängligt och tillåtet

LÄROPLANEN
Barnen ska ges tid, rum och ro till eget
skapande. De ska få möjlighet att
utforska, reflektera kring och beskriva
sin omvärld. Utbildningen ska ge
barnen möjlighet att uppleva, gestalta
och kommunicera genom olika
estetiska uttrycksformer som bild,
form, drama, rörelse, sång, musik och
dans.
(Skolverket, 2018, s. 9)
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Rytm
Takt
Puls
Samhörighet
Gemenskap
Glädje
Dans
Rörelse
Känslor
Språk
Lärande
Utveckling

Läroplanen

Ett nära samarbete med kulturskolan
Gemensamma Sång- och
rytmiksamlingar i vår fina Piazza

Musik och estetiska lärprocesser
Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som
bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. (Lpfö18)










Musik och sång
Instrument
Bild och form
Rytmik och rörelse
Drama och teater
Språk och kommunikation
Traditioner och firande
Skapande verksamhet

Leka, utforska, skapa och
upptäcka genom musik

Höstfest med Gubben
Höst på besök.
Gemensam samling med
musik, rytmik och glädje.

MEDIA
IKT; INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

LÄROPLANEN
Utbildningen ska ge barnen möjlighet att
uppleva, gestalta och kommunicera genom
olika estetiska uttrycksformer. Detta
inbegriper att barnen ska få möjlighet att
konstruera, forma och skapa genom att
använda olika material och tekniker, såväl
digitala som andra.
Utbildningen i förskolan ska ge barnen
möjlighet att använda matematik för att
undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa
vardagliga problem. Utbildningen ska också
ge barnen förutsättningar att utveckla
adekvat digital kompetens genom att ge dem
möjlighet att utveckla en förståelse för den
digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska
ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och
ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik,
för att de på sikt ska kunna se möjligheter och
förstå risker samt kunna värdera information.
(Skolverket, 2018, s. 9)

2D till 3D
med QUIVER

Upptäcka och utforska
matematik i teknikens
fantastiska värld tillsammans
med kompisarna.

OSMO
Former och matematik

QR-koder kan vi skapa utifrån barns
intresse samt vårt pedagogiska syfte

MEDIA
Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som
stimulerar utveckling och lärande. (Lpfö18, s. 15)

På Stallbacken har vi
tillgång till digitala
verktyg som bland
annat






Projektorer
Ipad (lärplattor)
Bee-Bot
MakeyMakey
Osmo

Teknikjakt på
Stallbackens Förskola!

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
EN FÖRSKOLA MED GEMENSAMHETSTÄNK
OAVSETT VEM DU ÄN ÄR, ÄR DU VARMT VÄLKOMMEN HIT TILL OSS

LÄROPLANEN

Ett genomgående arbete med värdegrunden och kompisrelationer.

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på
demokratins grund. Av skollagen (2010:800)
framgår att utbildningen i förskolan syftar till att
barn ska inhämta och utveckla kunskaper och
värden. Den ska främja alla barns utveckling och
lärande samt en livslång lust att lära.
Utbildningen ska också förmedla och förankra
respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som
det svenska samhället vilar på.
Var och en som verkar inom förskolan ska främja
aktning för människolivets okränkbarhet,
individens frihet och integritet, alla människors
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män,
flickor och pojkar, samt solidaritet mellan
människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för
diskriminering på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder,
hos barnet eller någon som barnet har
anknytning till, eller för annan kränkande
behandling.
(Skolverket, 2018, s. 5)

Alla ska känna sig välkomna och respekterade.

Det goda mötet och ett gemensamhetstänk lägger grunden för ett
gott samarbete och en bättre framtid.

Trygghet, kompisrelationer och värdegrund
Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra
och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt
för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över
och dela sina tankar om livsfrågor. (Lpfö18, s. 5)

På Stallbackens förskola är vi ett VI där ALLA är viktiga!
Vi vill skapa gemenskap och trygghet i grupperna samt
acceptans för varandras åsikter och tankar.

Barnkonventionen 30år
Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och
att barnen ska få kännedom om sina rättigheter. (Lpfö18, s. 5)
KOMPISMACKA

Ett självklart firande på Stallbackens förskola!
Musik, dans och skapande tillsammans.
Kompismackor till mellanmål.

Alla är vi olika, men lika bra!

MÅLTIDSPEDAGOGIK
Ett lärande om och med mat och måltider

Läroplanen

Stallbackens förskola är en sockermedveten förskola som dagligen
serverar en gedigen variation av mat och grönsaker. Så mycket som
möjligt görs från grunden och med ett medvetenhetstänk.

En positiv framtidstro ska prägla
utbildningen. Utbildningen ska ge
barnen möjlighet att tillägna sig
ett ekologiskt och varsamt
förhållningssätt till sin omgivande
miljö och till natur och samhälle.
Utbildningen ska ta tillvara
barnens nyfikenhet samt utmana
och stimulera deras intresse för
och kunskaper om natur, samhälle
och teknik.
När fysisk aktivitet, näringsriktiga
måltider och hälsosam livsstil är en
naturlig del av barnens dag kan
utbildningen bidra till att barnen
förstår hur detta kan påverka hälsa
och välbefinnande.
(Skolverket, 2018, s. 9)

BARNKOCKAR
På Stallbackens förskola får barnen möjlighet att delta i det dagliga
arbetet tillsammans med Kamilla. Syftet är att barnen ska få kännedom
om livsmedel, goda matvanor samt positiva kostrelaterade erfarenheter.

Sinnenas vägg
Sinnenas vägg uppmuntrar och möjliggör för barnen att
dagligen upptäckta, utforska och pröva.

Att skapa matglädje samt
att våga titta, känna,
lukta, smaka och lyssna är
ett kontinuerligt arbete
som genomsyrar alla våra
måltider.
På Stallbackens förskola är ingen mat äcklig. Det är upp till varje individ att känna efter om
det är hens smak eller inte. Smaker skiljer sig mellan individer och kan ändras med tiden.
Vilken mat är din smak?

GRÖN FLAGG
Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser
och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och
välbefinnande samt för hållbar utveckling. (Skolverket 2018, s. 10)

Stallbackens förskola blev 05-11-2019
certifierad med Grön Flagg

På Stallbackens förskola är barns bästa alltid i fokus. Vi arbetar för
en hållbar utveckling samt individens hälsa och välbefinnande.
Genom spännande aktiviteter, utforskande samt goda
erfarenheter om råvaror, måltider, miljö och natur kan vi främja
barns intresse för en hållbar utveckling och en positiv framtidstro
där vi tillsammans gör skillnad.

Varmt välkommen till oss!

Stallbackens Förskola

