
SkattkiStanS verkSamhet
 
I det pedagogiska arbetet hämtar vi framför allt inspiration från de kommunala 
förskolorna i Reggio Emilia i norra Italien. Verksamheten där kan beskrivas som en 
pedagogisk filosofi som representerar ett nytt synsätt och ett förhållningssätt till 
barns lärande, människans inneboende förmågor och rättigheter.

Vår verksamhet grundar sig på tanken att förskolan är en plats där barnen ska ges 
möjlighet att utvecklas och lära sig tillsammans med andra.

Förskolan är en del av utbildningssystemet och har en egen läroplan, Lpfö 98.  

Utforskande arbetssätt
I vårt arbete är det barnens tankar och intressen som är i fokus. Barn är nyfikna och 
utforskar ständigt sin omvärld och genom att får vara i mindre grupper blir det lätt-
tare för barnen att komma vidare i sitt undersökande och att lära sig av varandra.

Vår miljö
Vi erbjuder en miljö som inspirerar barnen till olika aktiviteter och möten med 
andra. I praktiken innebär det att barnen ska kunna ta egna initiativ till att rita, måla, 
bygga, konstruera och leka m.m.

Många språk
Vi vill ge barnen tillgång till många "språk" när de utforskar omvärlden, såsom musik, 
matematik, bild, drama och dans m.m.

Pedagogisk dokumentation
För att bättre förstå hur barn tänker och lär använder vi oss av pedagogisk doku-
mentation som redskap i arbetet. Med hjälp av fotografier och löpande protokoll 
försöker vi fånga processer. Till exempel hur barn går tillväga när de bygger ett högt 
torn av klossar. Dokumentationen gör det möjligt för föräldrar att ta del av det som 
sker på förskolan.

Föräldradelaktighet
Genom en bra introduktion till förskolan och genom olika former av möten såsom 
föräldramöten, utvecklingssamtal fixarkvällar och sommarfest vill vi stödja ett bra 
föräldrasamarbete. På varje förskola bildar valda representanter ur föräldragruppen 
ett förskoleråd.

Vår mat
Vi vill stödja sunda matvanor. Barnen serveras mat som tillagas på förskolan.

Vårt miljöarbete
Vi komposterar och källsorterar.
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