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Barns inflytande och delaktighet förändrar
arbetssätt och lärmiljö i förskolan
Fredagen den 3 juni samlas förskollärare, barnskötare och
förskolechefer från team Sydväst på Ästad Vingård för att delge
varandra hur ett tydligt fokus på barns inflytande och delaktighet i
förskoleverksamheten kan förändra såväl arbetssätt som lärmiljö.
Sedan i augusti 2015 har förskollärare och barnskötare på Prästakullens förskola,
Alvgatans förskola, Bokens förskola, Österängens förskola, Bolmens förskola,
Apelvikshöjds förskola, Söderlyckans förskola, Rundgårdens förskola, Sjöbodens
förskola, Hajvägens förskola och Knarråsens förskola arbetat med att utveckla
den pedagogiska verksamheten utifrån fokusområdet ”barns inflytande och
delaktighet i förskolans verksamhet”.
Vi valde fokusområdet ”barns inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet”
som är en del i läroplanen för förskola och greppar flera delar i ”Plattform för
förskola i Varberg”. Förskolecheferna ansåg att det skulle vara kvalitetshöjande
inom fler delar av förskolans verksamhet.
-

Det är en utmaning att skapa en pedagogisk verksamhet där barnen har
ett reellt inflytande och delaktighet. För att kunna följa barnens intresse,
nyfikenhet, lust att upptäcka och lära nytt så är personalens direkta
närvaro i lärandesituationerna en förutsättning för utveckling. Förskolans
ingång i undervisningen är att ta utgångspunkt i barnens tankar,
funderingar och frågor för att erövra ny kunskap, berättar Pia Nilsson
Ringborg förskolechef på Prästakullens förskola, Alvgatans förskola och
Bokens förskola.

Personalen har arbetat i grupp eller par och dokumenterat den utvecklingen som
skett. På fredag presenterar personalen sitt arbete under trivsamma former på
Ästad Vingård.
-

Det viktigaste är att vi ser en progression och en vilja hos personalen att
leta nya vägar och det gör vi. Alla har gått framåt under året på ett
fantastiskt sätt. Var och en har bidragit till utveckling på respektive enhet
genom att delta aktivt och våga anta utmaningen, säger Pia Ringborg
Nilsson.
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Ni är varmt välkomna att delta under presentationen fram till kl. 14.00. Dagen är
indelade i pass enligt nedan. Efter varje pass finns en möjlighet att prata med
föredragande personal.

Pass 1

08:45 – 09:30

Brygghuset

Pass 2

10:00 - 10:45

Pass 3
Pass 4

11:15 - 12:00
13:00 - 13.45

Brygghuset
Drängkammaren
Loftet
Loftet
Drängkammaren
Vinrankan 1

För mer information, kontakta:

Pia Ringborg Nilsson
Förskolechef
Tel. 070-949 80 37
Epost: pia.ringborg.nilsson@varberg.se

Yvonne Nilsson
Förskolechef
Tel. 070-646 44 85
Epost: yvonne.nilsson@varberg.se

Kerstin Gustafsson Söderström
Förskolechef
Tel. 070-634 94 54
Epost: kerstin.soderstrom.gustafsson@varberg.se

Lisa Yngvesson
Förskolechef
Tel. 072-051 61 69
Epost: lisa.yngvesson@varberg.se

