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Årsplan
Förskolan Kastanjen, läsåret 2017-2018.
Vision
Den pedagogiska verksamheten syftar till att bland annat stärka barns självkänsla och tillit till sin egen
förmåga genom undervisning, omsorg och lärande.

Töreboda kommuns prioriterade mål


Språkutveckling, läsförståelse och skrivförmåga.

Förskolan Kastanjens prioriterade mål
Väcka barns nyfikenhet kring teknik, naturvetenskap och matematik
 Vi vill att barnen ska få grundläggande kunskap inom teknik, naturvetenskap och matematik.
 Det är viktigt att utveckla det abstrakta och konkreta tänkandet.
 Vi vill att barnen lär sig värna om vår miljö och blir medvetna om sin egen del i kretsloppet.
Utveckla barnens sociala samspel
 Vi vill få trygga, ansvarsfulla och självständiga barn.
 Vi vill att barnen ska utveckla sin sociala kompetens och empatiska förmåga.
Utveckla barnens kreativitet
 Stärka barnens självkänsla.
 Uttrycksformer som skapar sociala möten oavsett ålder och språklig förmåga.
Vår barnsyn
 tro på barnens kompetens och ge dem redskap för att utvecklas utifrån deras egna
förutsättningar
 se varje enskilt barn
 ge positiv förstärkning och se möjligheter istället för hinder
Vår kunskapssyn
 tro på det kompetenta barnet
 Positiva vuxna runt barnen.
 Genom glädje och tillit lär barnen sig bäst
Pedagogroll
 erbjuda utvecklande miljöer och material
 lyssna in barnens intressen och nyfikenhet genom att vara aktivt närvarande
 vara öppna så barnen kan bli delaktiga
Arbete mot diskriminering och kränkande behandling
 På förskolan Kastanjen 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 Kastanjen 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 Kastanjen rapporterar alla fall av diskriminering och kränkande behandling till
huvudmannen.

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