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Målsättning för Rackarungens förskola

Vi på förskolan Rackarungen har utarbetat en målsättning utifrån Läroplan för förskola 98.
Under den tid barnen finns hos oss, vill vi att barn, föräldrar och personal ska känna trygghet och tillit till varandra.

Aktivt utveckla barnen till demokratiska medborgare genom att:
träna barnen i att turas om
	i den mån verksamheten tillåter det, bestämma tillsammans
	uppmuntra barnen att hjälpa varandra
	påvisa vikten av att vara rädd om allt levande och visa omsorg om sin närmiljö
	ge ALLA barn möjlighet att bli sedda och komma till tals för att ge förståelse för att alla människor är viktiga och att alla har lika värde

Erbjuda barnen en kreativ, stimulerande och lärorik miljö och verksamhet genom att:
erbjuda alla barnen, oavsett ålder, en efter deras utvecklingsnivå anpassad pedagogisk verksamhet, i styrda aktiviteter och fri lek.
	leta efter lärandetillfällen i vardagen. Utgå från barnens intresse och utmana dem vidare.
	Anpassa miljön så att den är inbjudande och ger lärandetillfällen. Viktigt att vara noga med att saker och ting har sin bestämda plats och finns tillgängliga för barnen på ett tydligt sätt. 
	förnya och uppdatera pedagogiska material och introducera detta för barnen, till exempel olika sorters målarfärger, pennor, kritor, papper och leksaker
	utnyttja olika miljöer i omgivningen, till exempel skogen, gymnastikhall, teatrar, 4H eller dylika studiebesök

Ge barnen möjlighet till aktivt inflytande genom att:
låta alla komma till tals, en och en. 
	under den fria leken låta barnet i möjligaste mån få göra vilken aktivitet det vill, till exempel snickra, måla eller spela spel.
	vara lyhörd för barns önskningar och idéer i styrd aktivitet och i fri aktivitet och anpassa verksamheten efter barnens intresse.

Skapa ett bra samarbete med föräldrarna genom att:
ge daglig information om vad som hänt på förskolan
	ge föräldrarna tid, när det behövs, för att ge information om barnet
	lyssna till önskemål angående verksamheten från föräldrarna

Avrunda barnets förskolevistelse inför start i 6-årsverksamhet genom att:
ha ett utskolningssamtal med föräldern eller föräldrarna

