VERKSAMHETSIDÉ
Gagnefs förskolor vänder sig till föräldrar med barn i åldern 1- 5 år.
Vi möter de nyfikna, kreativa och kompetenta barnen, som nu
vidgar sin värld från hemmet till en social samvaro med
andra barn.

Förskolan erbjuder
-

Återkommande utvecklingssamtal - halvårsvis. Samtal mellan förälder och pedagog om
barnets utveckling. Samtalet dokumenteras.

-

En genomtänkt verksamhet i grupp som utgår från alla barnens behov
och tar hänsyn till alla barn ur ett genusperspektiv.

-

Portfolio (samlad dokumentation och barns alster) som synliggör barnens utveckling.

-

Dagliga dialoger med förälder om barnets utveckling och välbefinnande.

-

Daglig omsorg, omtanke och dialoger med barnen.

-

Lek och vardagsrutiner som grund för utveckling och lärande.

-

Språkträning bl.a. genom TKT/ tal- och kommunikationsträning.

-

Möten med matematik och naturvetenskap i vardagliga situationer.

-

Varierande, stimulerande och barnanpassade miljöer ute och inne. Barnet får växla mellan
lugn och ro, stillhet, allsidig sinnesträning, kreativa och rörliga aktiviteter.

Dessutom erbjuder vi för föräldrar
-

Samtal och information om förskolans verksamhet
Föräldraråd
Deltagande i årlig utvärdering av vår verksamhet som en grund för förbättring

Så att varje barn (som 5-åring) som lämnar våra förskolor i Gagnefs kommun
...har och utvecklar kunskaper
- Förmåga att leka
- Vardagskunskaper/förmåga
- En god uppfattning om sin kropp
- Ett rikt och nyanserat språk och förmåga att kommunicera
- En positiv känsla för matematik
- Förståelse för naturen och naturvetenskap
- Upptäcker och använder teknik
- Förstår sammanhang och samband mellan orsak och verkan
... utvecklar självständighet och självkänsla
- Visar tilltro till sin förmåga
- Vågar prova nya utmaningar
- Är trygg i sig själv
- Är stolt över sig själv
... har lust att lära och utvecklas
- Är nyfiken, tar initiativ och ställer frågor i olika sammanhang
- Reflekterar för att förstå sig på världen och sambandet mellan sig själv och sin omvärld
... samspelar med andra
- Respekterar sig själv och andra
- Är en bra kamrat
- Skapar relationer och vänskapsband
... minns sin förskoletid med glädje
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