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Årsplan
Förskolan Bergmansgården, läsåret 2017-2018.
Vision
Den pedagogiska verksamheten syftar till att stärka barns självkänsla och tillit till sin egen
förmåga.

Töreboda kommuns prioriterade mål


Språkutveckling, läsförståelse och skrivförmåga.

Förskolan Bergmansgårdens prioriterade mål
Barn och föräldrar ska känna trygghet med förskolans verksamhet






Trygga barn har bättre förutsättningar att lära.
För att skapa anknytning.
Barnen ska få stöd i sin sociala utveckling och i samspel med andra
För att få trygga, ansvarsfulla och självständiga barn som tror på sin egen förmåga och
kan känna empati för andra.

Vi vill skapa förutsättningar för barnens utveckling inom matematik, teknik och naturvetenskap




För att lägga en bra grund i barnens utveckling inom matematik, naturvetenskap och
teknik.
Väcka lust och nyfikenhet hos barnen.

Vi vill skapa förutsättningar för barnens kreativitet
 För att stärka barnens självkänsla och självförtroende.
Barnsyn
• stimuleras till att bli självständiga individer som fungerar tillsammans med andra i grupp
• få förutsättningar att lära utifrån sin utvecklingsnivå
• ha inflytande och vara delaktiga på förskolan
Pedagogroll
• ge tid och möjlighet för barnen att lyckas
• ge barnen stöd i att försöka lösa konflikter på egen hand
• vara närvarande och en bra förebild
Kunskapssyn
• Intresse och motivation är de största drivkrafterna.
• Barn lär sig genom att undersöka, iaktta och reflektera.
• Barn lär sig genom lek och utmaningar
Arbete mot diskriminering och kränkande behandling
 På förskolan Bergmansgården ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för den de är
oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
 På förskolan Bergmansgården ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för
kränkande behandling.
Förskolechef: Linda Fäger
tel: 0506-18344
e-mail: linda.fager@toreboda.se
Förskolorna: Tallkotten Moholm, Kastanjen Töreboda, Bergmansgården Töreboda
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Tillsammans ansvarar vi för att skapa en trivsam och trygg miljö genom respekt och hänsyn
till varandra.
Förskolan Bergmansgården rapporterar alla fall av diskriminering och kränkande behandling
till huvudmannen.

Utvärdering
Årsplanens olika delar utvärderas systematiskt under året enligt fastställda datum.

Förskolechef: Linda Fäger
tel: 0506-18344
e-mail: linda.fager@toreboda.se
Förskolorna: Tallkotten Moholm, Kastanjen Töreboda, Bergmansgården Töreboda

