
 

 

 

Värdegrund 

 
Vi vill att alla våra barn ska känna 

Jag är jag – jag duger som jag är 

Därför respekterar vi varandra och alla har lika värde 

 

 

Vi vill att alla våra barn ska känna sig trygga 

Därför skapar vi ett gott förhållande  

till barnet och föräldrarna 

 

 

Vi vill ge våra barn goda kamratrelationer  

Därför uppmärksammar vi goda beteenden 

 

 

Vi vill ge våra barn en god lärandemiljö på förskolan 

Därför arbetar vi för att ge barnen en miljö som är 

lustfylld, utmanande och tillåtande 

 

 

Vi vill ge våra barn en positiv inställning till lärande 

Därför fångar vi barnets intressen och ger barnen  

ett rikt utbud av möjligheter 
 

 

      
 
 

 

 

 



 

 

Alla barn ska känna att de duger 

Vi uppnår det genom att 

 uppmuntra och uppmärksamma varje barn individuellt och i grupp 

 låta barnet komma till tals och säga sin mening 

 lyssna på barnet 

 respektera varandras olikheter 

 tillåta ”misslyckanden” och vägleda dem att våga prova på nytt 

 

Alla barn ska känna sig trygga 

Vi uppnår det genom att 

 respektera känslor 

 ha en individuellt anpassad och föräldraaktiv inskolning 

 göra dagen tydlig för barnet 

 skapa en god föräldrakontakt 

 vara lyhörda som pedagoger 

 

Alla barn ska ha goda kamratrelationer 

Vi uppnår det genom att 

 vara goda förebilder som pedagoger 

 arbeta med och träna barnen i sociala färdigheter 

 barnen får leka i olika gruppkonstellationer 

 ingripa mot mobbning  

 vi vägleder och hjälper till vid problemlösning 

 

Alla barn ska ha en god lärandemiljö på förskolan 

Vi uppnår det genom att 

 göra inne- och utemiljön inspirerande, tillåtande, utmanande och säker 

 göra miljö och material lättåtkomligt 

 lära barnen att vara aktsamma om vår gemensamma miljö 

 visa arbetsglädje, humor, värme och måna om en god stämning 

 tydliggöra vilka regler som gäller 

 

Alla barn ska ha en positiv inställning till att lära 

Vi uppnår det genom att 

 väcka och uppmuntra barnets nyfikenhet och upptäckarlust 

 ha ett rikt utbud av lärande material 

 se varandra som en tillgång och ta vara på allas kompetenser 

 bekräfta och berömma 

 låta barnet få pröva 

 

 


