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NORMER OCH VÄRDEN

Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla
förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand
omfatta dem.
Lpfö -98/10
Så här gör vi på Lyckebo:
Gör regelbundna besök på Polgården för att sjunga där.
Uppmuntrar och berömmer barnen i viljan att hjälpa och trösta varandra.
Uppmuntrar barnen att lyssna på varandra och visa respekt när någon annan talar.
Uppmuntrar barnen att vänta på sin tur.
Hjälper barnen att respektera varandras känslor genom att samtala om olikheter och
likheter.
Har gemensamma samlingar för att stärka samhörigheten i gruppen. Vi diskuterar
frågeställningar/dilemman som är aktuella. Det kan vara stora och små frågor
som handlar om hur vi bemöter varandra och är en bra kamrat.
Strävar efter att vara goda förebilder.
För reflekterande samtal i personalgruppen om vilka värderingar vi har och hur vi ska
utveckla vår gemensamma värdegrund.
Vi bemöter alla på förskolan likvärdigt.

BARNS INFLYTANDE
I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens
sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna
handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på
olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och
planeringen av den pedagogiska verksamheten. Lpfö -98/10
Så här gör vi på Lyckebo:
Möten där vi diskuterar aktuella frågeställningar och där alla kan komma med sin
åsikt. Alla lyssnar på varandra och vi har omröstningar innan vi tar beslut.
Materialet är lättillgängligt så det är lätt för barnen att välja själva.
Genom att regelbundet reflektera tillsammans med barnen får de möjlighet att
påverka utvecklingen av verksamheten.
Regelbundna utvärderingar med barnen.

UTVECKLING OCH LÄRANDE
Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg,
fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten skall
genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön
skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall 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 skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den
pedagogiska verksamheten. Den skall utgå ifrån barnets erfarenheter, intressen
behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa
mångfald i lärandet. Lpfö -98/10

Så här gör vi på Lyckebo.
Arbetar med vatten– och luftexperiment.
Arbetar med matteburkar
Lämnar förskolan varje vecka för olika naturupplevelser.
Arbetar mot Grön flagg
Uppmuntrar barnen att försöka själv för att de ska bli självständiga.
Arbetar med pedagogisk dokumentation för att barnen ska bli medvetna om sitt eget
lärande.
Medveten rörelseträning varje vecka, på vintern även skid- och skridskoåkning.
Rytmiksamlingar varje vecka
Regelbundna meänkieli-samlingar.
Har avslappning/massage varje vecka.
Vi arbetar med tecken som stöd och tränar på det varje dag.

FÖRSKOLA OCH HEM
Vårdnadshavaren har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje
barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall
därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna skall
ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka
verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför
en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjlighet till inflytande. Lpfö -98/10
Så här gör vi på Lyckebo.
Utvecklingssamtal tillsammans med föräldrar och barn både höst och vår.
Dagliga samtal vid lämning och hämtning av barnen.
Veckobrev med information om vad som hänt och som ska hända.
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