Framtid

Hela barnet

Forma ödmjuka, ansvarstagande,
kompetenta och kunniga
samhällsmedborgare.
Det är hit vi ska.

Hela dagen
Hela vägen

Ekdungens
förskola
mot nya höjder

I förskolan börjar vandringen och
Ekdungens förskola ska gå i Bitr.
täten.
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Att lära
Visionen
Det är här det börjar.
Ett litet barns första stapplande
steg mot vuxenlivet.
Här ska de små formas till
ödmjuka, ansvarstagande,
kunniga och kompetenta
samhällsmedborgare.
Förskolan ska vara en plats där
jag som barn känner mig
välkommen och trygg.

Valfrihet
Idag är valet fritt. Det går bra att välja
förskola utifrån den egna familjens
behov och önskemål. Det ställer krav
på kvalitet och kundnöjdhet i
verksamheten.
Barn och föräldrar
Vilka behov har de?Vad förväntar de
sig av oss?Vad har de rätt att få?Vad
är de nöjda med?Vad är de missnöjda
med och klagar på?

Där jag har modet att vara den jag är.

Kompetens

Där jag blir accepterad och där
olikheter ses som en tillgång.

För att bygga en stark, utvecklande
och trygg verksamhet behöver vi
duktiga och kompetenta medarbetare.
Medarbetarna är vårt viktigaste
redskap för att skapa god kvalitet i
förskolan.

Där varje dag är lika viktig och
inget är för sent.
Där möjligheter skapas i vardagen
och lärandet ständigt finns
bakom knuten.
På förskolan ska jag våga berätta
och någon ska lyssna.
Förskolan ska genomsyras av ett
professionellt bemötande,
engagemang och möjligheter.

Bra bemötande mot barn och föräldrar.
Engagemang, inspiration och lust.
Kunskaper och pedagogisk förmåga.
Viljan att utvecklas och se helheter.

Inte finns det väl några mer
vetgiriga, nyfikna och
intresserade små filurer än
förskolebarn?
Med alla sina sinnen suger de i
sig intryck från omvärlden och
omformar dem i fantasier och
kreativa lekar.
I den förtydligade läroplanen
för förskolan sätts fokus på
inlärning med språk,
matematik, naturvetenskap och
teknik.
För att systematisera det
arbetet krävs nytänkande och
inlärning med både kropp och
knopp.

