Målformulering för förskolan Benjamin
Utifrån Lpfö-18 vill vi med vårt pedagogiska arbete på Benjamin:
•

Ge barnen en grundtrygghet i förskolan. De ska känna jag hör hemma här, jag är
respekterad, sedd och omtyckt

•

Ge barnen en god självkänsla och hjälpa dem att känna tilltro till sin egen
förmåga. Barnen ska känna att jag är viktig och när jag säger eller tycker något blir
jag lyssnad på och beaktad. Verksamheten ska präglas av uppmuntran till att klara av
saker själv och att hjälpa andra.

•

Lära barnen visa respekt för varandra och utveckla deras förmåga till empati
och omtanke om andra oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionsnedsättning. Lyssna när någon annan har något att säga. Säga snälla
saker till varandra. Vara en bra kompis och dela med sig i leken.

•

Lära barnen ta ansvar. De större barnen kan hjälpa de mindre med att tex ta fram
leksaker. Vara rädda om förskolans saker. Städa undan efter sig. Även ta ansvar för
sina handlingar och tex få hjälp att trösta om de hamnat i någon konflikt med en
kompis.

•

Hjälpa barnen utveckla respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Vi
är försiktigt nyfikna när vi tittar på insekter och varsamma med träd och buskar. Vi går
till återvinningsstationen och pratar om att materialet kan återvinnas. Vi samlar
regnvatten på gården till barnens lekar.

•

Skapa en miljö och ett klimat som främjar ett lustfyllt lärande genom glädje och
nyfikenhet. De vuxna ska vara inspiratörer och förebilder.

•

Stimulera varje barns vilja och lust att lära och se varje barn utifrån den nivå
det befinner sig på just nu och hjälpa det vidare i sin utveckling och sitt lärande
inom olika områden. Detta görs genom förskolans pedagogiska verksamhet och
pedagogernas engagemang i barnens aktiviteter, (tex rutinsituationer, lek och
planerade aktiviteter). Utvecklingssamtal är också en del i detta.

•

Erbjuda barnen stimulerande och trygg ute- och innemiljö som lockar till en
meningsfull och utvecklande lek. Det ska finnas tillgång till traditionella lekmaterial
men även ospecificerat material som stimulerar barnens fantasi.

•

Ge barnen en möjlighet att ha inflytande på sin vistelse i förskolan. Barn blir
lyssnade till. Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter. Barns
synpunkter beaktas. (Källhänvisning “Vägar till delaktighet; Öppningar möjligheter
och skyldigheter” av Harry Shier samt FN:s barnkonvention). Vara lyhörd för deras
önskningar och förslag under deras dag på förskolan. ALLA barn har rätt att känna
delaktighet i det som sker på förskolan.

•

Skapa goda kontakter med föräldrar och hemmet. Viktigt med en bra inskolning
och bra tamburkontakt. Utvecklingssamtal, föräldramöten och samrådsgrupp är andra
exempel på forum där goda kontakter skapas.
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•

Presentera den kristna tron och dess värderingar som en del i vår verksamhet
på förskolan. Benjamin är en förskola med kristen profil. Berätta bibelberättelser,
sjunga kristna barnsånger, be tillsammans med barnen.

•

Skapa en öppen och varm atmosfär där barn, föräldrar och personal trivs och
har roligt tillsammans.
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