Lokal arbetsplan 2018/2019
Prioriterade mål för Solstrålens förskola läsåret 2018/2019
Arbetslaget har utifrån utvärdering och diskussion tagit fram fyra prioriterade mål för
Solstrålens förskola.

1. Språkutveckling
●
●

Arbeta för att stärka barns språkutveckling
Tematiskt arbete

Genomförande
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra
och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Genom att
Arbetslaget skall verka för att utveckla alla barns språk genom högläsning, sång, musik och
rytmik, rim, ramsor och dagliga dialoger.
Tematiskt arbete: Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och
sammanhängande.
Mål- På ett lustfyllt och nyfiket sätt undersöka tillsammans med barnen vad energi betyder.
Syfte- Ge barnen verktyg till att utforska vad, när och hur energi uppstår och fungerar.

2. Miljö
●

Skapa en miljö som är utmanade och utvecklande för barnen

Genomförande
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek
och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Genom att utvärdera och
observera barnens lekmiljöer ser vi vilka behov som finns för att förändra, skapa eller förnya.
Det är barnens nyfikenhet och intressen som ligger till grund för hur vår miljö utformas.

3. Personal
●

Arbeta med att stärka arbetslaget

Genomförande
Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels förskollärares ansvar för att arbetet sker
i enlighet med målen i läroplanen, dels det ansvar som vilar på var och en i arbetslaget
i förskolan. Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som anges i
förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag genomförs. Genom
kompetensutveckling, utvärdering och diskussioner får vi en samsyn på det pedagogiska
arbetet.

4. Föräldrar
●

Skapa trygghet och tillit mellan pedagoger och föräldrar

Genomförande
Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en
tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer. Likaså ska föräldrarna visa
respekt för pedagogerna och deras arbete. Genom att dagligen föra samtal med föräldrarna
om barnens utveckling och trivsel skapas en trygghet. Genom vår digitala dokumentation
kan föräldrarna följa barnens progression dagligen i Pluttraappen.

