Vision och ledstjärnor

Uppslag 2

Måsen ska vara en plats där både barn, föräldrar och personal känner trygghet och
glädje över att få vara på. Genom ett lekfullt lärande – tillsammans med kompetenta
och engagerade pedagoger - utvecklas och förbereds barnen till individer som är socialt
trygga, självständiga, hänsynstagande och redo för förskoleklassens utmaningar.
Måsens värdeord är välkomnande, glädje, trygghet, gemenskap, utveckling och
lärande och löper som en röd tråd genom såväl verksamhetens vardag, som i
planerade pedagogiska aktiviteter.
VÄ L KO M N A N D E

Måsen ska erbjuda en hemlik, varm och välkomnande miljö. ”Man måste få vara som
man är” och ”Så som du vill att andra ska vara mot dig själv ska du vara mot andra” - är
värdefulla uttryck. Vi ska respektera och känna förståelse för andras egenskaper och
sociala kontexter och därmed allas lika värde.
GLÄDJE

Det ska vara roligt att komma till förskolan och att vara här. Skratt och glädje hos både
barn och vuxna uppmuntras.
T RYG G H E T

Viktigt att individen känner sig sedd och hörd. Ordinarie personal tar hand om barnens
behov av hjälp på toaletten och vid blöjbyten, men såväl ordinarie personal, som
vikarier erbjuder tröst, stöd och uppmuntran. Måsens barn ska ges möjlighet till
successivt stegrade utmaningar som leder till ökad självständigt och självkänsla och tro
på att ”Jag kan”.
GEMENSKAP

Vi utvecklas och lär tillsammans, både genom den fria leken och planerade aktiviteter.
Tillhörighet är tryggt.
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UTVECKLING OCH LÄRANDE
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Genom såväl gemenskap, som rutiner och planerade aktiviteter väcks lust och
nyfikenhet att lära nytt. Både vardagens situationer och leken stimulerar barnens lärande
med utgångspunkt från hans/hennes individuella förmågor och intressen. Barnens
intressen och nyfikenhet ska tillsammans med aktuella temaarbeten och projekt leda till
lärande utifrån läroplanens olika mål. Utflykter utanför förskolan ska ge ytterligare
inspiration till ett kreativt, uppmuntrande och roligt lärande.
Vi vuxna lär tillsammans med barnen.
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