”Vi vet vad som varit
men inte vad som kan bli…”
Sinkadusen är förskolans kreativa resurscenter.
En tvärprofessionell mötesplats där vi
lär med och av varandra.
Ett hus för kreativitet, kompetensutveckling
och digitala verktyg.
Ett hus där vi vågar välja det ovanliga.
Här ryms också Skatan återanvändningscenter
Språkoteket och MakerMölndal.

Mail: sinkadusen@molndal.se
Sinkadusen - Förskolans kreativa resurscenter,Torallastigen 5, 431 42 Mölndal.

SINKADUSENS MÅLBILD

ESTETISKT
INNOVATIVT
INBJUDANDE

Genom estetiken bjuder vi in
till möten mellan människor,
material och miljö.
Med hjälp av flera språk
utmanas vi att tänka innovativt.
Det är i mellanrummet
det händer.

Skatan är ett kreativt och pedagogiskt återanvändningscenter för barn och pedagoger i Mölndals stad. Genom
ett samarbete med företag i staden tar vi tillvara rest- och
spillmaterial - ett material som inspirerar till nytänkande,
utforskande och lustfyllt skapande.
Vår grundsyn är att möjligheterna till kreativt tänkande
och handlande hör ihop med både det material som barn
får tillgång till och hur människorna omkring dem förhåller
sig till materialets potential.
Allt material på Skatan miljögranskas och vi arbetar
parallellt med Mölndals stads lokala miljömål: Friska
miljöer i förskolan.

Sinkadusen är ett hus som vill uppmuntra till möten
mellan människor, material och miljö. Här träffas bl.a.
Skapande förskola - ett nätverk som arbetar med
kompetensutveckling för pedagoger i Mölndals stad.
Nätverket startades för att öka transparensen och
likvärdigheten mellan förskolorna i staden och arbetar
för att hitta fler och nya samarbetsformer mellan
förskolor och konstinstitutioner i staden. Tanken är att
lyfta mångfalden av estetiska språk genom att utmana,
inspirera och utveckla.
Skapande förskola vill lyfta den demokratiska rättigheten
att låta barns röst bli hörd i det offentliga rummet.
På bilden ser du ett av barnens bidrag ”En lysande
flicka” - en skulptur i projektet ”Konstigt värre!” som
visades på Kulturnatt i Kvarnbyn, hösten 2015.

MakerMölndal är en fysisk och virtuell lärmiljö där
kunskap, verktyg och idéer smälter samman. Med hjälp
av kreativt material och digital teknik kan barn och vuxna
tillsammans utforska gränslandet mellan programmering,
konst och hantverk. Vi kan skapa, utforma, experimentera,
bygga och uppfinna ny kunskap inom naturvetenskap,
teknik och skapande ämnen.

Till Språkoteket kan pedagoger komma för att få inspiration
till språk- och kommunikationsutvecklande arbete i
verksamheten. Här finns tillfälle att mötas, få nya tankar och
samtala med det specialpedagogiska förskoleteamet om
språkutvecklande arbetssätt. Det finns även möjlighet att
låna material.

Barnen i Mölndals stads förskolor ska mötas av kompetenta,
professionella och utmanande pedagoger. I våra förskolor
strävar vi efter likvärdighet och i de satsningar som görs för
att utveckla verksamheten utgår vi från frågan; Leder detta
till något som gör det bättre för barnen?
Tillsammans erövrar vi framtiden!
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