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Drakens vision

Draken är en plats för gemenskap, lärande, möten och vänskap.
En plats där olikheter samspelar och värden skapas.

Förskolans uppdrag och verksamhet
” Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och
lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg,
utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens
utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.”
Lpfö18

Verksamheten har som riktlinjer att arbeta efter ”Läroplan för förskolan” Lpfö 18 och
Stockholmsstads riktlinjer. Verksamheten kvalitetssäkras genom planering, genomförande
och utvärdering.
Drakens verksamhet är att planera så att varje barn ska stödjas och uppmuntras efter sina
individuella förutsättningar och gruppen ska stimuleras så att barnens lärande och förmåga
till empati och samarbete främjas.
Pedagogerna ska stödja och uppmuntra barnen i sin utveckling och lärande. Det ska vara
roligt att gå till förskolan.
Verksamheten ska ge utrymme för utmaningar som är lärorika och stimulerande.

Normer och värden
”Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar,
samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning
till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.” Lpfö18
”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra
genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.
Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och
levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om
livsfrågor.” Lpfö18

Vi är alla lika mycket värda, fast vi är väldigt olika.
Vi ser att det är viktigt att barnen får utveckla empati, lära sig turtagning och viljan att hjälpa
andra och göra saker tillsammans.
Vi ger barnen möjlighet att till att synas, höras och att ta till vara på deras önskemål och vara
lyhörda för deras åsikter.
Vi ser till att barnen får tillgång till att vara ute i naturen och att utveckla respekt för allt
levande och omsorg för sin närmiljö.

Utveckling och lärande
”Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men
barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya
upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och
lärande samt förbereda för fortsatt utbildning.” Lpfö18

”Social förmåga
Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra
genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.
Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och
levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om
livsfrågor.” Lpfö18

Vi strävar efter att barnen ska bli självständiga och utveckla självkänsla. Även att varje barn
får en god självkännedom och känner sig trygg med sig själv.
Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera
konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
Vi ger tid för att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för
egna och försöka förstå andras perspektiv.

Tematiskt
”Med temainriktat arbetsätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande”

Genom att arbeta tematiskt ger vi barnen möjlighet att lära och utveckla på sitt eget sätt
genom att belysa området på olika sätt. Det är viktigt att vara klar med att alla barn kan lära
antingen om man använder sig av visuell, auditiv eller kinestetisk inlärning. Att utforska och
upptäcka vad man kan göra av olika material och vad man kan använda dem till i lärandet
eller i leken.
Vi ser alltid till att få in språk och kommunikation, matematik, motorik, rörelse, skapande,
naturvetenskap och teknik, kemi och den sociala kompetensen i vårt temaarbete.
Våra svenska och Drakens egna högtider och traditioner uppmärksammar vi och firar varje
år. Vi uppmärksammar även våra olika representerade länders högtider.
Vi är lyhörda om vad barnen är intresserade av och utgår efter deras önskemål i vår
planering av temat.
I aktiviteter och andra upplevelser (gymnastik, tema utflykter osv) får barnen fått nya intryck
och ny lärdom, som passar för att användas i redan klara färdigheter.
För att barnen ska få nya intryck och se och lära sig genom att ta del av det kulturella utbud
som erbjuds, ger vi barnen varierande upplevelser som teatrar, klassisk musik, muséum
m.m.
Språket tränas vid dagliga samtal och diskussioner för att ge ett rikt ordförråd och förståelse.
Vi förklarar och följer upp så att aktuella begrepp blir klara. Vi läser sagor och inspirerat till
att barnen ska spontat berätta och ifrågasätta. Barnen utvecklar en god förmåga att
återberätta och att förstå eller ta reda på genom att fråga.

Rutiner
”Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens
utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd
dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska
vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja
barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.” Lpfö18

Barnen får i rutinsituationerna (av- och påklädning, utevistelse, mat, vila och hygien)
möjlighet och tid till att göra och träna sina färdigheter för att kunna och vilja själva efter
mognad och kompetens. Varje barn uppmärksammas och ges möjlighet att få hjälp och
träning i våra vardagliga rutiner.
Genom våra promenader till och från parker och aktiviteter utanför förskolan, får barnen
lära sig våra olika kollektiva färdmedel och att vara uppmärksamma på sin omgivning och
medresenärer.

Leken
”För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta
intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar
fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation,
samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att
ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.” Lpfö18
”Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en
miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och
välbefinnande.” Lpfö18

Leken är en viktig del i vår verksamhet. Barnen får tillgång till lek både ute och inne varje
dag. Då vi går till olika parker och miljöer ger vi barnen möjlighet till nya utmaningar. Vi vill
att barnen ska kunna leka och utveckla sin lek.
Ute är leken spontan och fantasifull. Vi har även ibland planerade gemensamma lekar.
Inomhus ger vi möjlighet att leka överallt i lokalen då lekmaterialet är lätt att ta med sig till
valfri plats. Det finns även ”rum i rummen” som stimulerar till viss lek.
Vi vill att barnen ska kunna leka och utveckla sin lek. Personal finns alltid närvarande (men
inte alltid delaktig i) vid leken för att kunna stimulera eller ingripa.

Barns inflytande
”Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn
skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan
möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan
ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens
nyfikenhet, kreativitet och intresse. Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också
respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.” Lpfö18
”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens
sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för
miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen
själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av
utbildningen.” Lpfö18

Under den fria leken får barnen själva välja vad och var de ska leka. Pedagogerna är delaktiga
i leken eller nära för att kunna stötta om det behövs.
Med ett brett utbud av pedagogiskt matrial och lekmatrial erbjuder vi barnet ett varierat
innehåll till lekar och fritt skapande.
I turordning får barnen välja saga till vilan.
Pedagogerna följer upp barnens flöde av tankar vid planering av aktiviter.

Vårdnadshavare
”Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina
förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål
utbildningen har. Detta är en förutsättning för deras möjlighet till inflytande och förståelse för
förskolans uppdrag. Det är viktigt att alla som ingår i arbetslaget har förmåga att förstå och samspela
med barnen och att skapa tillitsfulla relationer med hemmen, så att förskoletiden blir positiv för
barnen.” Lpfö18

Vårdnadshavarna på föräldrakooperativet är intresserade och engagerade. Alla har en
uppgift (styrelseuppdrag, fixargrupp mm) i den gemensamma strävan att göra det bästa för
barnen och pedagogerna.
I form av den dagliga kontakten, telefonkontakt vid behov,
utvecklingssamtal, föräldramöten, föreningsstämma,
föräldrafika och styrelsemöten har föräldrarna gjort det
bästa för att sätta sig in i verksamheten. Stor inblick och
kunskap om verksamheten ger stort engagemang.
Läroplanen hänger i hallen och får gärna lånas hem av
vårdnadshavarna.
Eftersom Draken är ett föräldrakooperativ har
vårdnadshavarna vissa arbetsinsatser t.ex. som jour när
personal är borta, Allt detta har gjort att närheten och
förståelsen har varit stor från både personal och
vårdnadshavare r i den gemensamma strävan att göra allt
så bra som möjligt för barnen.
Via TYRAappen får vårdnadshavarna en insyn i vår
verksamhet och kan följa sitt barns utveckling i portfolion.

Pedagoger
”Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande
i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som
samspelet mellan vuxna och barn. Alla som ingår i arbetslaget ska därför vara uppmärksamma på alla
barns möjligheter till samspel mellan enskilda barn, i barngruppen och med de vuxna.” Lpfö18

Förskollärare och barnskötare arbetar i ett fungerande arbetslag, där var och en har egna
ansvarsområden, med möjlighet att hjälpa och fullfölja andras ansvar vid behov. I
personalmöten har personalen kunnat arbeta i samsyn, så att vi efter bästa förmåga kunnat
arbeta efter läroplanen. Det är viktigt att all personal har intresse för Drakens arbetssätt.

Uppföljning, utvärdering och utveckling
”Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation,
innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för
utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om
arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra
förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är
analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av
utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering
och deras röster ska lyftas fram.” Lpfö18

För att kunna se att vi strävar mot de mål vi satt upp krävs regelbundna utvärderingar av vår
verksamhet. Utvärderingen är också ett medel för att kunna fortsätta utveckla
verksamheten. Vi systematiskt kvalitetsarbetar för att säkerhetsställa kvaliteten i vår
verksamheten så att läroplanens mål och riktlinjer blir uppfyllda.
Vi får genom brukarenkäten som föräldrarna fyller i, en utvärdering på hur de ser på
verksamheten
Vi dokumenterar vår verksamhet och barnens enskilda utveckling genom TYRAappen i
Bloggen samt i barnens portfolio. På väggarna sätter vi upp en pedagogisk berättelse genom
att använda bilder och text som kopplar till läroplanen.
Vi har regelbundna morgonmöten, APT möten och planering/utvärderingsdagar där vi
utvärderar vår verksamhet.
Rutinsituationerna ses över fortlöpande för att fånga upp tendenser till att ha blivit otydliga
när det börjar ny personal eller nya barn.

