Likabehandlingsplan 2016 Tångens förskola Lila

Normer och värden
Barnens vistelse på förskolan ska vara positiv och lustfylld.
Barnen ska känna att vi finns tillgängliga.
Vi har ett övergripande ansvar för alla barn på Tångens förskola.
Vi vuxna använder vår aktivitetstavla vissa stunder på dagen för att
bestämma var barnen ska leka och med vem, för att upptäcka nya kompisar
och miljöer.
Vi har en öppen kommunikation mellan personalen i arbetslaget, visar respekt
mot varandra och försöker vara bra förebilder för våra barn.
Vi är aktivt vägledande i konfliktsituationer så att barnen utvecklar verktyg
som de klarar av att hantera själva.

Utveckling och lärande
Vi tror på att våra barn är kompetenta!
Vi ger barnen motfrågor för att få dem att tänka efter själva.
Vi uppmuntrar barnen till att utmana sig själva i leken och i olika
rutinsituationer, så att de utvecklar tilltro till sin egen förmåga och känner
nyfikenhet och lust att leka och lära.
Vi arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation.

Barns inflytande
Barnen uppmuntras till att uttrycka sina åsikter som tas tillvara av personalen
och som ligger till grund för det fortsatta arbetet.
Vi har en aktivitetstavla som är central för hela vår verksamhet. Där väljer
barnen rum och aktivitet utifrån egna önskemål.
Barnens miljö är utformad så att allt som är synligt och i deras höjd är
tillgängligt.

Förskola och hem
Vårdnadshavaren får tillsammans med sitt barn en god introduktion i förskolan
genom föräldraaktiv inskolning.
Vi skickar ut informationsbrev i form av Lilanytt kontinuerligt.
Vi genomför utvecklingssamtal minst en gång per år och oftare vid behov.
Vi har även föräldramöte.
Vi har daglig kommunikation vid lämning och hämtning.
Vi har verksamhetsdokumentation på väggen.

Riskanalys och aktivitet

Om ett barn kräver en personal hela tiden åtgärdar vi det med att:
-aldrig vara utan vikarie vid ordinarie personals frånvaro.
-vara fler vuxna där barnet befinner sig.
Utanförskap:
-vi är uppmärksamma på lekar och attityder.
Utåtagerande barn:
-personalen är närvarande där barnen är och förstärker vikten av att prata.

