Lustfyllda upplevelser
Vi kvalitetssäkrar lärandet genom vårt
lustfyllda och tematiska arbetssätt. Sagan
blir den röda tråden i våra undervisningar,
den ger inspiration och får oss att sträva
mot samma mål. Sagans figurer
symboliserar och konkretiserar förskolans
arbete med läroplanen. Alla delar i
läroplanen såsom språk, matematik,
naturvetenskap, teknik, motorik,
skapande, social kompetens, mångfald,
miljö och natur vävs på ett lustfyllt sätt
samman i temaarbetet.
Vårt årslånga sagotema startas upp med en gemensam teaterföreställning för alla
barn och pedagoger i mitten av september. Ytterligare en föreställning ges i slutet av
januari.
Teaterns alla karaktärer finns sedan till förfogande för alla grupper under läsåret.
"Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och
sammanhängande." Lpfö98/10 s.7
"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig,
trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god
pedagogisk
verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.” Lpfö 98/10 s.5
Med tryggheten som grund
På Bosgårdens pedagogiska enhet strävar vi alla mot att skapa goda relationer.
Detta ger trygghet som i sin tur skapar lusten till lärandet vilket ger framtidstro. För att
ge dig och ditt
barn trygghet arbetar vi bland annat med ”aktiv inskolning”. Detta innebär att du är
med ditt barn tre hela dagar under inskolningen. På detta sätt skapar vi goda
relationer samt att du får inblick och helhetssyn i vår verksamhet. Här ges även stora
möjligheter till delaktighet och inflytande.
Flerspråkighet och modersmålsstöd integreras i den vardagliga verksamheten. Vi
erbjuder en uppmuntrande miljö där alla språk som finns i barngruppen
uppmärksammas. Dialogen är viktig och vi vill att varje enskild familj ska känna sig
trygg med oss och vår verksamhet!
För att skapa trygga barn och miljöer har vi en plan mot diskriminering och kränkande
behandling som vi arbetar med systematiskt. Denna finns att läsa på vår hemsida.
”Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan
ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.
Verksamheten ska
utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg,
utveckling och lärande bildar en helhet.” Lpfö-98/10 s.5

