Likabehandlingsplan 2016
Tångens förskola Orange
Normer och värden
Att vistelsen på förskolan blir positiv genom att vi visar varandra hänsyn och
respekt.
Att vi arbetar aktivt för allas lika värde genom att lära sig lyssna på varandra,
vänta på sin tur och att alla får möjlighet att prova allt.
Att vi gemensamt ser och bekräftar alla barn varje dag ex genom att tydligt
hälsa när barnen kommer, samlas kring fruktstund.
Att ha tydliga regler som skapar trygghet hos barnen.
Att vara goda förebilder när det gäller ett positivt språkbruk, att ständigt
prata med barnen om vad som är rätt eller fel.
Att stärka barns sam spel, stödja barnen i konfliktsituationer genom att lyssna
på barnen och att prata om vad det innebär att vara en bra kompis.

Utveckling och lärande
Att vi hjälper barnen att utveckla sin nyfikenhet och sin lust att samt förmåga
att leka och lära genom att tillföra material som man ser intresserar barnen.
Att vi hjälper barnen att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen
förmåga genom att uppmuntra barnen att våga prova själv i olika situationer
som vid maten, i hallen osv.
Att vi anpassar våra miljöer efter barnens intresse och ålder och utanför givna
könsroller genom att vi ändar lekmiljöerna efter det som är aktuellt för tillfället.
Att vi arbetar för att stärka alla barns språkutveckling oavsett modersmål
genom att ha språksamlingar, läsa böcker, ständiga dialoger med barnen.
Att vi arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation som vi synliggör med
bland annat väggdokumentationer.

Barns inflytande
Att vi lyssnar och observerar vad som fångar barnens intresse och
vidareutvecklar detta i form av inköp av lekmaterial och lekmiljöer.
Att vi uppmuntrar barnen till att uttrycka sin åsikt vid ex samlingar och att
dessa tillvaratas i t ex utformningen av projekt.
Att barnen själva kan välja aktivitet vid valtavlan
Att vi har lekmaterial tillgängligt i barnens höjd så de kan bli inspirerade och
själva kunna använda sig av materialet.

Förskola och hem
Vi har föräldraaktiv inskolning
Utvecklingssamtal 1gång/läsår
Föräldramöte
Daglig kontakt vid hämtning och lämning
Skriftlig information regelbundet om vad som händer i förskolan.

Riskanalys
Utemiljön- gården är stor, viktigt att det är tillräckligt med vuxna på gården.
Att vi är uppmärksamma vid barns lek så att vi motarbetar utanförskap.

