Normer och värden
Vi strävar efter att barnen på Krukan utvecklar sin förståelse för samhällets demokratiska
värderingar genom att de ges möjlighet att…
… utveckla sin förmåga
att ta hänsyn till och
leva sig in i andra
människors situation
samt att vilja hjälpa
andra.

… utveckla sin respekt
för allt levande och en
god omsorg om sin
närmiljö.

… utveckla sin förståelse kring alla människors lika värde
oberoende av deras sociala bakgrund, kön, etnisk
tillhörighet, relion och/ eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

… utveckla sin förmåga i att
upptäcka, reflektera över och ta
ställning till olika etiska
dilemman och livsfrågor.

… utveckla öppenhet,
respekt, solidaritet och
ansvar för andra människor
och för sin miljö.

Nedan följer bilder som ger exempel på vad Krukan gör för att stärka barnens värdegrund

Hjälpa och bry sig om en vän

Vi recyklar gammalt med nyodlat

Empati kring död fisk

Ta hand om närmiljön

Frukt från andra länder

Utveckling och lärande
Vi strävar efter att barnen utvecklar sina språk genom att de…
… tränar sin förmåga att
lyssna, reflektera och ge
uttryck för egna
uppfattningar och försöker
förstå andras perspektiv

v

… utvecklar ett nyanserat talspråk, rikt ordförråd
och god begreppsbildning. Ökar sin förmåga att
leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa
frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Komma på ord på A

Spela bokstavsspel

… utvecklar intresse för bilder,
texter och olika medier samt
sin förmåga att använda sig
av, tolka och samtala om och
kring dessa.

… utvecklar ett intresse för
skriftspråk samt förståelse
för symboler och
kommunikativa fuktioner.

Bilda långa ord

… barn med annat modersmål ska få
chansen att utveckla sin kulturella
identitet och sin förmåga att
kommunicera såväl på svenska som
på sitt modersmåls språk.

Besöka bibliotek

Läsa och prata kring boken Högläsning

Utveckling och lärande
Vi strävar efter att barnen utvecklar sin sociala förmåga och identitet genom att de…
… utvecklar sin nyfikenhet och
lust till att lära och leka.

… känner delaktighet i sin kultur
och utvecklar känsla och respekt
för andra kulturer

… utvecklar sin identitet och
känner sig trygga i den.

… utvecklar självständighet och
tillit till sin egen förmåga.

Besök i storkyrkan

Gruppkänsla

… utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i
grupp. Hantera konflikter, förstå rättigheter och
skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma
regler.

Delaktighet

Jag kan och orkar

Spelar tillsammans på jorden Egen identitet

Utveckling och lärande
Vi strävar efter att barnen utvecklar sin motorik och sin hälsa genom att de…
… utvecklar
koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning samt
förståelse för vikten av att värna
om sin hälsa och sitt
välbefinnande

Lyfta, bära, upp och ner i backar, kliva

Att klättra upp för en vägg

över stock och sten. Skogen, en perfekt

kräver god koordinationsförmåga.

plats för motorisk träning.

Att trä pärlor på tråd är ett

Att hålla i en spik och träffa rätt med den tunga

exempel på finmotorisk övning.

hammaren handlar också om koordination.

Att balancera på en stol

Det gäller att ha god kontroll över

Att äta god ekologisk

när man målar övar upp

sin kropp när man ger sig ut på

mat i lugn och ro

både fin- och grovmotorik.

hal is.

är kul och nyttigt.

Utveckling och lärande
Vi strävar efter att barnen utvecklar sin skapande förmåga genom att de…
… utvecklar sin förmåga att förmedla
upplevelser, tankar och erfarenheter i
många uttrycksformer som lek, bild,
dans, rörelse, sång, musik och drama

Alla barn går på teaterföreställningar

I vår statygrupp besöker vi ateljén

Färglära kan man få ägna

Det finns många olika

sig åt i pyssel varje dag.

instument att välja på.

I projektgrupperna skapar vi med återvunnet

I yogan kan man vara ett träd.

Minst en gång per läsår besöker vi museum

Utveckling och lärande
Vi strävar efter att utveckla förståelse för matematik genom att barnen…
… får utveckla sin förståelse för
rum, form, läge och riktning. Få
grundläggande kunskaper kring
mängder, antal, ordning och
talbegrepp samt för mätning och
tid.

… får möjlighet att utveckla sin förmåga att
urskilja, uttrycka, undersöka och använda
matematiska begrepp och se sambanden
mellan begreppen.

… får chansen att träna sin matematiska
förmåga i att föra och följa ett resonemang.
Få förståelse för symboler och deras
kommunikativa funktioner.

Störst och minst, sortering.

Den ena är större, den andra

… utvecklar sin förmåga i att använda
matematik för att undersöka,
reflektera över och pröva olika
lösningar av sina egna och andras
problemställningar.

Mäta.

Allt är upp och ner, lägeskoll.

mindre. Genom glaset blir båda större.

Hitta form och antal.

Man kan lyfta sig själv.

Utveckling och lärande
Vi strävar efter att barnen utvecklar förståelse för naturvetenskap och teknik genom att de…
… skapar ett intresse och en
förståelse för naturens olika
kretslopp. Känsla för hur människor,
natur och samhälle påverkar
varandra.

… utvecklar en förståelse för
naturvetenskap och samband i naturen.
Ökar sitt kunnande om växter, djur
samt enkla kemiska processer och
fysikaliska fenomen.

… utvecklar sin förmåga att bygga,
skapa och konstruera med hjälp av
olika tekniker, material och redskap

Rödkål färgar rött, kemiskt va?

… ska vilja ställa frågor om och
samtala kring naturvetenskap.
Intressera sig för att utforska vidare.

Sen blir det blankt och färgen Naturen bjuder djuren på
syns, efter ugnen, alltså.

Toarulls kulbana

… ska kunna
urskilja teknik i
vardagen och
utforska hur
enkel teknik
fungerar.

Kikärtshus

bär. Sen får den bajs.

odling och vattning

Barns inflytande
Vi strävar efter att barnen ska förstå vad demokrati är och att de allt efter förmåga får ta
ansvar för sina handlingar och sin miljö i förskolan.
Vi vill att barnen utvecklar sin
förmåga i att uttrycka sina åsikter
och därmed få möjlighet att
påverka sin situation.

Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga
till att ta ansvar för sina egna handlingar
och för förskolans miljö.

Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att förstå
och att handla efter demokratiska principer
genom att delta i olika former av samarbete och
beslutsfattande.

Turas om

Ansvara för mellanmål

Lotta om tågordning

Lägga sin röst

Vänta på sin tur

Prata sig fram till en lösning

Förskola och hem
På Krukan strävar vi efter att ha ett gott samarbete med en rak och tydlig dialog mellan
pedagogerna och föräldrarna. Pedagogerna ansvarar för den pedagogiska verksamhet
som Krukan bedriver. Önskemål och åsikter kan framföras till pedagogerna vid
föräldramöten, föräldrasamtal samt till viss del vid lämning/ hämtning. Föräldrar är
delaktiga i vårt kvalitetsarbete genom återkommande enkätundersökningar.
Information från pedagogerna till föräldrarna sker via anslag i hallen, mail, veckobrev
och muntligt. Traditionsenliga samkväm såsom Lucia, föräldrarfika och sommarfester
bidrar till att stärka tråden mellan hemmet och förskolan.

Visa kompisarna sitt hus

Fira Lucia på Krukan med familjen

Ringa hem

Förskola- skola
På Krukan förbereder vi barnen för övergång mellan förskola och skola genom att
barnen en gång per vecka träffar andra 5-6 åringar från våra samarbetsförskolor. På så
sätt finns det stor chans att barnen känner igen en eller flera barn vid skolstarten. Vi
pekar ut barnens skolor när vi passerar dem. En del barn får besök av ”sin/sina” lärare
på förskolan innan start. Vi har en speciell avslutningscermoni med våra skolbarn med
”examenshattar” och sång.

Samarbetsövning 5-6 års klubben

Mösspåtagning med sång

Skogsutflykt med jämnåriga

