
     

 

Förväntansdokument 
 

Ni kan förvänta er att personalen värnar om vår förskola och lärmiljö genom att: 

• alla ska bemötas med hänsyn, tydlighet och respekt. 
 

• bemöta pojkar och flickor som jämlika. 
 

• alla barn ska känna att "jag kan och jag duger". 
 

• skapa en lugn och trivsam miljö med tryggt klimat både ute och inne. 
 

• uppmärksamma och förhindra kränkningar och utstötthet. 
 

• ha en öppen kommunikation mellan hem och förskola för att vårdnadshavare ska 
ha möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten. 
 

• följa föreskrivna läroplaner och lokala arbetsplaner samt skollagen. 

 

Hur vi arbetar med barnens lärande: 

• Vi uppmärksammar och bekräftar barnen i lärandesituationer och i det sociala 
samspelet. 

• Vi är lyhörda för barnens intressen och frågor samt varierar oss i arbetssätt och 
metoder. 

• Vi gör extra anpassningar inom lärandet. 

• All personal arbetar aktivt för barnets bästa över hela dagen på förskolan. 

• Vi arbetar för att hela tiden utveckla vår pedagogiska kompetens för barnens och 
förskolans bästa. 
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Vi förväntar oss av dig som förälder att du: 

 
• samarbetar med förskolan för barnens bästa och håller en öppen kommunikation 

mellan hem och förskola. 

• ger information om barnets hörhjälpmedel, eventuella uppdaterade audiogram och 
annan uppdaterad information som är viktig för att kunna stötta barnets inlärning 
och utveckling. 
 

• respekterar vår arbetsplats och tänker på att alla har rätt till arbetsro. 
 

• läsa och tar del av kontaktboken, mail, månadsinformation och era barns pärm 
(portfolio), eller annan information gällande förskolans verksamhet. 
 

• ser till att ditt barn är hemma och kurerar sig vid sjukdom och att sjukanmälan 
görs. 
 

• ser till att passa tider, barnet är utvilat, samt har med sig för dagen rätt "utrustning" 
och fungerande hörseltekniska hjälpmedel. 
 

• intresserar dig för ditt barns förskolevistelse och stöttar barnet i språk och 
kommunikation. 

●     visar respekt för personalens arbetstider. 
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