Blåkullas vision
Blåkullas vision uppnås genom fem målområden vars fundament utgörs av föräldrarnas
och personalens gemensamma engagemang

Engagemang
Läroplanen

Natur
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Trygghet

Trygga barn i naturnära miljö

Blåkullas målområden
Trygghet
Nyfikenhet

Kreativitet
Glädje
Natur

Barnen skall känna sig trygga i sig själva
och i gruppen
Barnens nyfikenhet och sökande efter
kunskap skall tas tillvara
Barnen stimuleras till skapande
verksamhet
Barn, personal och föräldrar skall ha
roligt tillsammans
Barnen lär sig leva med naturen

Engagemang

Föräldrar tar, i samverkan med personalen, på ett aktivt sätt
del i verksamheten

Läroplanen

Verksamheten skall följa förskolans läroplan LpFö 98:10

Delmål
• Stärka barnens självkänsla/självkännedom
• Varje barn skall bli sett och känna tillit till personal och föräldrar
• Tydlig kommunikation
• Vi ska respektera varandra och visa empati
• Fungerande grundverksamhet och genomtänkta rutiner
• Personal och föräldrar sätter gränser
• Barnen lär sig lita på och lära känna andra barn och föräldrar
• Utöka trygghetszonen gradvis (från inskolning till utskolning)

Trygghet

Aktiviteter
•Föräldraaktiv inskolning i verksamheten
•Kontinuitet i rutiner: vid lämning, samling, lunch och vila
• Gå igenom dagens kommande händelser med barnen och personalen
(inklusive eventuell arbetande förälder)
• Tydliga regler t ex ”värna om varandra och vara rädda om sakerna”
• Lek
• Utvecklingssamtal för barn och personal (standardiserat underlag)
• Dialog med barnen om känslor, självkännedom och beteenden
• Arbetande föräldrar vid ”pottdagar” och personalens APT
•Vi följer Blåkullas värdegrund

Delmål
• Stimulera lust till LÄRANDE och UPPTÄCKA (två sidor av
nyfikenhetsbegreppet)
• Uppmuntra barnen att det är kul att lära sig, bl a genom att
personalen visar sin nyfikenhet som medupptäckande ledare
• Ha tid för samtal mellan barn och personal, och uppmuntra barn
att ställa frågor och våga prova nya saker
• Utveckla barnets språkliga aktivitet/medvetenhet

Nyfikenhet

Aktiviteter
• Presentera nya material i olika former
• Ställa frågor, leda vidare och samtala
• Arbeta i temaform med underliggande projekt
• Friluftsaktiviteter i olika naturområden
•Samling med inslag av sång, rytmik, språk mm.
• Baka och laga mat ute
• Fadderbarn, andra kulturer
•Lek i olika former/med ett syfte
•Vi följer Blåkullas värdegrund

Delmål
• Verksamhet i intressant miljö
• Pröva på – inget är fel! Tänk fritt!
• Ge varje person utrymme att utvecklas
• Utrymme och tid för skapande verksamhet
• Barnen skall få möjlighet att använda alla sina sinnen i
verksamheten

Kreativitet

Aktiviteter
• Skapande i ateljén
• Uppmuntra till att ”Först försöka själv” – ta mat, klä på sig, städa
• Samling med inslag av sång, rytmik, språk mm.
• Friluftsaktiviteter i olika naturområden
• Arbeta i mindre grupper
• Projekt
• Göra upptäcktsfärder
•Vi följer Blåkullas värdegrund

Delmål
• Barnen känner sig delaktiga i verksamheten (blir hörda & sedda)
• Gemensamma upplevelser och egna upplevelser
• Det är kul att gå till Blåkulla
• Relationer präglas av vänskap
• Personalen skall känna glädje och stolthet över Blåkulla och
Blåkullas verksamhet
• Föräldrar skall känna glädje kopplat till Blåkulla
(hämtning/lämning/arbetande i förskolan/traditioner)

Glädje

Aktiviteter
• Arbeta i projekt
• Göra barnen delaktiga i planeringen
• Traditioner såsom skördefest, lucia, jul-påsk-midsommarlunch,
sångfest ,avslutning med övernattning för de barn som ska börja
skolan mm.
• Uppmärksamma födelsedagar
• Friluftsfrämjande aktiviteter
• Samling med inslag av sång, rytmik, språk mm.
•Trivselaktiviteter för personalen (ex kick-off, julbord)
• Kontinuerlig feed-back inom personalgruppen och styrelsen
• Återkommande aktiviteter för föräldrar (föräldrafest, vin & vision,
fixardagar mm)
•Vi följer Blåkullas värdegrund

Delmål
• Upptäcka och uppleva närområdet
• Skapa intresse för lärande om växter, djur och natur
• Känsla och respekt för naturen/miljötänkande
•Utevistelse främjar motoriken och en god hälsa
•Hållbart arbete när det gäller miljö och material

Aktiviteter

Natur

• Friluftsfrämjandeaktiviteter
• Lek i naturen
• Utflykter och upptäcktsfärder
• Odla grönsaker i trädgårdslandet
• Så i egen kruka – att följa vad som händer
• Gå till återvinnningen (miljötänk)
• Laga mat gemensamt i naturen
•Vi följer Blåkullas värdegrund

Delmål
• Öppen och tydlig kommunikation mellan föräldrar, mellan
personal och föräldrar, samt inom personalgruppen
• ”Vi talar inte om varandra, utan med varandra”
• Tydlig organisation/processer/roller/ansvar
• Tydlig ansvarsfördelning mellan föräldrar och personal
• Attrahera och behålla kompetent personalgrupp
• Gott arbetsklimat
• Engagerade och intresserade föräldrar

Engagemang

Aktiviteter
• Regelbunden information till föräldrarna
• Trivselaktiviteter för personalen (ex kick-off, julbord)
• Regelbunden utbildning för personal
• Planeringstid för personalen
• Arbetande förälder i förskolan
•Alla föräldrar ingår i olika ansvarsgrupper
•Uppmuntra visat engagemang
• Ta upp glädjeämnen men också problem
• Flexibilitet
• Återkommande aktiviteter för föräldrar (föräldrafest, vin & vision,
fixardagar mm)
• Rotation i styrelsen
• Gemensam revidering och uppdatering av styrdokument,
styrelsen tillsammans med personalen (hösten)
• Uppföljning av styrdokument på föräldramöte (våren)
•Vi följer Blåkullas värdegrund

