DEN BÄSTA
FÖRSKOLAN I
VETLANDA KOMMUN
LANDSBRO FÖRSKOLA/ANNAN
PEDAGOGISK VERKSAMHET och

MYRESJÖ FÖRSKOLA

En trygg och demokratisk grund
• Ett TEAM där alla har ett gemensamt syfte,
vision och en förståelse för hur vi kompletterar
varandra för barnens bästa

VISION
•

Skapa en lärande organisation med ett arbetslag som tar det fulla pedagogiska
och ekonomiska ansvaret och sätter BARNET i centrum
- ekonomiskt ansvar innebär att arbetslaget tar ansvar för den egna ekonomin
och använder den på bästa sätt utifrån barns behov. Det ska finnas ett
”morotssystem” i detta ansvar.
- med lärande organisation menar jag att pedagogerna alltid är positiva
förebilder, tar till vara på varandras kompetens, anpassar verksamheten efter
barnens behov, önskemål och förutsättningar, följer samhällsutvecklingen,
medverkar till trygg och inspirerande miljöer, ser alla barn, tänker på att
barnets/barnens beteende kan vara en produkt av min roll eller mitt
förhållningssätt, alltid tänka efter vad jag lärt mig av detta möte, aldrig tala
negativt om barns vårdnadshavare, alltid ha en helhetsyn på barnen, stärka,
respektera och hjälpa varje barn till en allsidig utveckling osv.

•

•

•

Ett öppet samverkansklimat med möjlighet till gemensam och enskild tid för
planering, reflektion och utvärdering. Ta till vara på varandras kompetensintressen och se helheten tillsammans med övrig personal, barn,
vårdnadshavare och andra aktörer.
Ett öppet samverkansklimat som uppmuntrar till positiv och negativ kritik på
mitt beteende mot barn/barngrupp, personal/personalgrupp och
vårdnadshavare. Allas ansvar klargörs i skollagen vilket innebär att jag är
delaktig om jag inte ingriper mot all form av kränkning.
Skapa en långsiktlig kompetensutvecklingsplan för gemensam och individuell
kompetensutveckling som gynnar barnen och verksamheten.
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