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Verksamhetsidé Lammhults förskolor 2017-18
VISION
Lammhults förskolor är en plats där barnen är trygga och har
roligt tillsammans och där de genom lekfulla former lär och
utvecklas samt är måna om varandra.

Organisation-samverkan
Lammhults förskolor består av ett flertal enheter som ligger åtskilda från varandra rent geografiskt.
Värendsgårdens förskola inhyser en 5 årsgrupp. Humlans förskola har tre avdelningar från 1-5 år,
varav en har enbart 5 åringar inskrivna. Lindens förskola har fem avdelningar med barn placerade
från 1-4 år. Totalt har vi ca 160 barn placerade på förskolorna i Lammhult. Hos oss arbetar
förskollärare, barnskötare samt förskoleresurs. Förskollärarna leder och ansvarar för det pedagogiska
arbetet på avdelningen. Förskolechef leder och fördelar allt arbete på Lammhults förskolor.
Samverkan sker mellan avdelningarna kring öppning och stängning samt gemensamma möten och
fortbildning i ett kollegialt lärande. Vi har även rotation där vi följer barnen till ny avdelning.
Förskolan har även en utvecklingsgrupp där förskolechefen leder gruppens arbete.
Förskolan uppmärksammar särskilt barn i behov av särskilt stöd och arbetar utifrån sin barnhälsoplan
Läroplan för förskolan Lpfö-98, reviderad 2010
Läroplanen anger de mål som verksamheten ska arbeta efter och erbjuda barnen. Vi ser dessa mål
som vårt löfte till barnen.-” Detta ska vi ge er under er tid på förskolan”.
1. Förskolans värdegrund och uppdrag
Värdegrunden uttrycker de värden och förhållningssätt som skall prägla verksamheten.
I Förskolans värdegrund vill vi förankra och grundlägga betydelsen av "Alla människors lika värde".
Respekt

Uppmärksamhet

att ha en positiv inställning till att lyssna på andra

att se barns olika behov

att ta andra människor på allvar
att vara intresserad
att vara öppen för hur andra tycker och tänker, och varför

att se olikheter som en tillgång
att ge beröm
att uppmuntra barns färdigheter

Lyssna in

Förståelse

att stanna upp och lyssna in

att ge barnen tid, vi har inget bråttom någonstans

att vara med i leken

att ha ögonkontakt mellan barn-vuxen och vuxen-vuxen

att vänta på sin tur
att få tid och ge tid

att förstå våra olika behov
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Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi tar barnet i handen
och följer det en liten bit på dess livsvandring. Vi anser att det är en förmån att
vi får följa och stödja barnet ett tag. Om ett barn av någon anledning behöver vårt stöd extra mycket
så erbjuder vi det, ibland med stöd av t ex specialpedagog, logoped eller annan adekvat stödinstans
och alltid i samverkan med vårdnadshavare.
2.1 Normer och värden
Vi ser att det är viktigt att vi har ett demokratiskt klimat i förskolan. Vi samtalar mycket med barnen
för att belysa olikheternas tillgång. Vi lär tillsammans, att vi ska stödja varandra, hjälpas åt och vara
rädda om vår inne- och utemiljö både nu och för framtiden i ett hållbart perspektiv.
2.2 Utveckling och lärande
Vi jobbar i projekt och relaterar ständigt till barngruppen för att föra arbetet vidare. Vi ser gruppen
som en tillgång och tar vara på lärandet och samspelet mellan barnen. Detta är ett demokratiskt
arbetssätt som gör att vi i samarbete med barnen utformar vår verksamhet. I uppstarten av varje
projekt gör vi upp en projektplan/måldokument som anger mål och arbetssätt för det pedagogiska
innehållet. Vad gäller förskolans kunskapsmål har vi bestämt oss för att benämna dem som äventyr
som barnen erbjuds att delta i. Vi använder oss av många redskap i verksamheten som
förskolebiblioteket, våra Kristianiacyklar, Reggio Emilia nätverket samt vår fina närmiljö.
Vi tror att alla barn är kompetenta och som genom uppmuntran och utmaningar kommer att utveckla
en positiv syn på lärandet och sig själv. Vi sätter inte upp mål om vad det enskilda barnet skall lära
sig, i stället ser vi den pågående processen som det viktigaste. Det är barnens nyfikenhet, intressen,
engagemang, kreativitet och upplevelser som skall vara grunden för lärandet.
Prioriterade mål
Våra prioriterade mål utgår från förskolans läroplan, kommunens internbudget samt de behov
verksamheten uppmärksammar i sina utvärderingar.
2.3 Barns inflytande
Vi tar varje tillfälle i akt att lyssna på varje barn och uppmuntrar dem att uttrycka sina tankar och
idéer. Vi är medvetna om att även små barn som inte kan berätta med ord uttrycker sin vilja, sina
tankar och känslor genom kroppsspråket.
Vi arbetar med projekt som bygger på barnens intresseområden och som utvecklar deras olika
förmågor. Det kan t.ex. handla om naturvetenskap och matematik. Som ett arbetsverktyg använder vi
oss av pedagogisk dokumentation. Utgångspunkten för arbetet med pedagogisk dokumentation är att
lyssna in det som pågår bland barnen och synliggöra dessa lärandeprocesser genom att dokumentera
det. När dessa processer blir synliggjorda kan vi pedagoger samtala med barnen om
dokumentationen, se vilka frågor och material som kommer att föra den gemensamma utforskningen
vidare. Vi vill hjälpa barnen att se konsekvenser av sitt handlande genom att sätta ord på det som sker
t.ex. "Vad glad hon blev nu när du gav henne spaden". Vi låter barnen vara delaktiga i vårdandet av
vår gemensamma inne- och utemiljö t.ex. genom att torka ett bord, ställa leksaker på sina platser.
Barnens olika erfarenheter gör att man inte kan ställa samma krav på alla utan kraven bör växa med
barnet och erfarenheterna.
Vi skapar tillfällen för barnen att samarbeta kring olika aktiviteter eller uppgifter. Vi hjälper barnen
att förstå och handla efter demokratiska principer genom att lyfta fram olika sätt att tänka. Alla ska få
uttrycka sina tankar och bli lyssnad på. Vi ser till att flickor och pojkar får lika stort utrymme i
verksamheten genom att fördela talutrymmet och visa att alla barn är lika viktiga för gruppen.
Vi utformar miljön så att barnen ska kunna göra självständiga val genom att ha leksaker m.m. väl
synligt och i barnens nivå. Vi möblerar så att det finns hörnor och "rum i rummen" vilket ger ett rikt
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utbud av material och aktiviteter. Vi förändrar miljön vad gäller både
möblering och lekmaterial så att den följer barnens intressen och behov.
Vi arbetar ständigt med att utveckla barnens reella inflytande i vardagen. Vi vill hitta fler former för
att barnen snabbt ska kunna se konsekvenser av sina egna beslut eller önskemål
2.4 Förskola och hem
Föräldrar har ansvaret för barnens fostran och utveckling. Förskolan är ett komplement till hemmet.
Målen för verksamheten finns angivna i läroplanen för förskolan. HUR vi på förskolan ska
genomföra målen har föräldrar möjlighet att vara med och påverka vid t ex föräldramöten,
utvecklingssamtal och samverkansmöten. Information och kommunikation med föräldrarna är viktigt
för en bra vardag för barnen i förskolan. Tillsammans skapar vi en bra inskolning för barnen och vi
erbjuder en god introduktion för föräldrar in i skolvärlden där förskolan är den första skolinstansen
för barnens lärande och utveckling. Det är inte alltid enkelt att vara förälder och man kan hamna i
dilemman som man vill diskutera med någon utomstående. För dig som förälder finns möjlighet att
samtala med vår föräldra- och barnrådgivare eller att gå en föräldrastödsutbildning.
2.5 Samverkan med skola, förskoleklass och fritidshem
Samverkan sker med skolan, fritidshemmet samt förskoleklassen enligt särskild plan.
Det är viktigt att förskola och skola har en samsyn kring barns lärande och varande och att
övergångarna mellan våra olika verksamhetsformer sker på ett så bra sätt som möjligt.
Samverkansplan Förskola-Skola Lammhult
Tid
Ht

Vad
Diskutera verksamhet
ämnesvis

Efter höstlovet

En happeningdag för
barnen
Uteaktivitet för f-klass
och 5 åringar
Gemensamt BHT/EHT

Mars/april
Innan påsk
Tidigt på VT

Vt
Maj
Maj

Maj
Innan
semesterstängning

Föräldramöte för
blivande f-klass
föräldrar
Diskutera verksamhet
ämnesvis
Besök i f-klass
5 åringarna inbjuds vid
några eftermiddagar
till fritids på pyssel,
mellanmål o dyl
Överlämningssamtal
enl skolverket
Återkoppling till 5
årsgrupp kring
gruppindelningen

Syfte
Erfarenhetsutbyte samt
feedback på
överinskolningen i aug
Återkoppling till
förskolan för barnen
Ped. i f-klass gör sig
kända för barnen
Synliggöra ev särskilda
behov
Information och
delaktighet för
föräldrar
Erfarenhetsutbyte
Inskolning i f-klass
Inskolning på fritids

Kännedom om barnen
Att få så stabila och
trygga grupper som
möjligt

Ansvar
F-klass

Förskolan
(Sländan/Regnbågen)
F-klass
Förskolechef/rektor
Rektor och ped. i fklass
Förskolan
(Sländan/Regnbågen)
F-klass
Fritids

F-klass/förskolan
(Sländan/Regnbågen)
F-klass

Erfarenhetsutbytet: Syftet är att utbyta kunskaper och erfarenheter från varandras verksamheter. Ta
del av varandras läroplaner. Tema-arbeten; hur och varför arbetar man med dessa teman.
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Praktikaliteter: Vad förväntas när man börjar f-klassen, tex toabestyr, raster,
maten osv. Deltar gör 5 årsgrupp samt f-klass, fritidshem, skolledare och ev
någon från de lägre skolåldrarna.
Happeningdag: Sländan och Regnbågen bjuder in 6-åringarna (även Bergslund), till någon
happening av typen vernissage eller liknande. Veckan efter höstlovet. Pedagog följer med från
skolan.
Föräldramöte: Skolans rektor och f-klasspedagogerna bjuder in blivande f-klass föräldrar som sökt
Lammhultsskola.
Inskolningsbesök: Skolan ansvarar för dessa och bjuder in föräldrar och barn. Rundvandring och
kort information. Fritidshemmet ansvarar för sin inbjudan till inskolningseftermiddagarna
Gemensam uteaktivitet: F-klassen bjuder in barnen från Sländan, Regnbågen + Bergslund till en
utelekstund samt titt i lokalerna. Förskolepedagoger pedagoger är med och får då en inblick i
skolvardag.
Överlämningssamtal: Överlämningssamtal sker utifrån fastställda blanketter. Vid behov kan 3
partssamtal hållas.
Utöver detta har Sländan, Regnbågen och Bergslunds föräldrakooperativ samverkan på våren med
sina 5 åringar då dessa barn gemensamt tar klivet in i grundskolan.
2.6 Plan för uppföljning och utvärdering Uppföljningar
Vad
Varför
Likabehandlingsplan Prioriterat
område
Språkutveckling,
Prioriterat
flerspråkighet i
område
förskolan
Utveckling och
lärande
Hållbar utveckling
Prioriterat
område
Utvärderingar
Vad
Språkutveckling,
Flerspråkighet i
förskolan
Utveckling och
lärande
Hållbar utveckling

Hur
Ansvar
Trygghetsvandring, arbetslag
intervjuer
Processreflektion,
arbetslag
kontinuerligt

När
Dec, mars

Processreflektion,
kontinuerligt

arbetslag

Dec, mars

Dec, mars

Varför
Prioriterat
område

Hur
Analys av
verksamhetens
resultat i
Arbetslag

Ansvar
Arbetslag och
förskolechef

När
Juni-17

Prioriterat
område

Analys av
verksamhetens
resultat i
Arbetslag
Analys av
verksamhetens
resultat i
Arbetslag

Arbetslag och
förskolechef

Juni-17

Arbetslag och
förskolechef

Juni-17

Likabehandlingsplan Prioriterat
område

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lammhult Jaana Vainio Förskolechef
Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Herrgårdsgatan 2, 363 45 Lammhult
Tel 0472-268301 Org. nr 212000-0662
Bg 5009-9282
Hemsida www.vaxjo.se E-post jaana.vainio@vaxjo.se

