Näktergalens förskola

Inriktning och Verksamhet
Läsåret 2012-2013 arbetar vi med projekt DRÖMMAR O FANTASI
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●
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●
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Vi utgår ifrån barnens behov och lust att lära. Vi arbetar mycket med att dokumentera barnens lärande - att lära genom
dokumentation.
Nyfikenhet, kreativitet och glädje är några av huvudingredienserna på Näktergalens förskola. Vi har som ambition att skapa och
bibehålla detta, genom att använda oss av pedagogernas olika kompetenser och bejaka olikheten för att även skapa mångfald.
Vi vill fånga barnens tankar, ideér och kreativitet, på så vis vill vi skapa en tilltro till den egna förmågan hos barnen.
Alla pedagoger arbetar med musik, skapande och mycket mer, allt utifrån barnens perspektiv, med målsättning att hela tiden ge
barnen nya utmaningar.
Vi jobbar mycket med att ha en röd tråd genom hela husets verksamhet.

Samverkan
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Flera av förskolans pedagoger har varit på studiebesök i Italien, på förskolor som drivs av organisationen Progettinfanzia, för att
vidga våra pedagogiska vyer. Vi har även påbörjat ett utbyte kring musik med andra förskolor i Sverige. MUSIKEN har en central
del på vår förskola.
Under denna våren startar en form av utbyte med förskolor i Australien, spännande! En av våra pedagoger åker dit och gör
studiebesök på fyra olika förskolor, ser och lär och delar med sig av våra tankar och ideér kring förskoleverksamhet.
Vi arbetar med barnen i olika projekt, vi tycker att det är ett bra sätt att följa barnen i deras samspel, utveckling och lärande,
utifrån Skolverkets läroplan för förskolan. Detta året jobbar vi med Drömmar och Fantasi. Vi hamnar ofta ute i samhället med våra
olika projekt, som till exempel när en grupp "räddade världen", när vi jobbade med Geografi! Läs mer om tidigare projekt i menyn till
vänster.
Under det senaste läsåret har vi ingått i ett projekt som gått under namnet STEPS och drivits av Navet i Borås. Det gick ut på att
arbeta med, och utveckla entreprenöriella egenskaper hos barnen. Det har varit mycket spännande, då vi känner att det backat
upp och utvecklat vår inslagna linje.
Vi har en egen hemsida i wordpress där vi bloggar och skriver lite mer i detalj om vårat arbete med barnen. Du hittar den på länk
till höger under Yngve Myrslok.

Förskolans miljö
●
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Förskolan är utrustad med fyra ateljéer/skapanderum, ett musikrum, ett vattenleksrum och en "torgdel" med scen där barnen får
utlopp för sin kreativitet!
Förskolan har en härlig utmanande gård med lekplats och grindar rakt ut i naturen med ännu fler utmaningar.

Organisation
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Näktergalens förskola öppnade år 2007.
Förskolan består av sex barngrupper fördelade på två vingar; Stora vingen och Lilla vingen.
På Lilla vingen arbetar sex pedagoger fördelade på tre barngrupper med 1 och 2-åringar.
På Stora vingen arbetar sex pedagoger fördelade på tre barngrupper med 3-5 åringar.
Vi jobbar med åldersindelade grupper.

