Vår värdegrund
Vår verksamhet bygger
på Läroplanen för förskolan (Lpfö-98/16)

Grundläggande värden
Förskolan vilar på demokratiska grunder. Förskolan syftar
till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och
värden. Dess verksamhet ska utformas i överensstäm
melse med grundläggande demokratiska värderingar.
Värdegrunden uttrycker det etiska sätt som ska prägla
verksamheten.
Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och
därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och
intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i
samhällslivet.

Förståelse
och medmänsklighet
Happy Kids ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga
till ansvarskänsla och social handlingsberedskap så att
solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.
Happy Kids ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla
och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten
ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och
utveckling.
Mångfald på Happy Kids ger barnen möjligheter att
utveckla grundläggande respekt och aktning för varje
människa oavsett bakgrund.

Saklighet och allsidighet
Happy Kids ska vara öppen för skilda uppfattningar och
uppmuntra att de förs fram. Alla som verkar i Happy Kids
ska följa de grundläggande världen som anges i skollagen
och Lpfö98/16 och klart ta avstånd från det som strider
mot dessa värden. Utbildningen hos Happy Kids ska vara
likvärdig. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar
och behov.

Happy Kids mål för
att säkerställa vår värdegrund
Respekt

Vi lyssnar på varandra. Vi tittar på den som talar. Vi låter
alla tala till punkt. Vi gör oss inte roliga på någon annans
bekostnad. Vi följer etiska normer. Vi har en positiv
inställning.

Ansvar

Vi tar ansvar för våra uppgifter. Vi hjälper till. Vi skyller
inte på någon annan. Vi tänker efter. Vi följer rutiner och
regler.

Trygghet

Vi följer rutiner och regler. Vi har struktur. Vi finns där för
varandra. Vi visar känslor. Vi tar hand om nya barn och ny
personal så att de känner samhörighet i gruppen. Genom
att vi tar ansvar så får barn och pedagoger en trygg miljö.

Empati

Vi uppmuntrar alla. Vi bryr oss om varandra. Vi har
medkänsla för varandra. Vi visar generositet. Vi lyssnar
på varandra.

Solidaritet

Vi har ett gemensamt ansvar. Vi städar tillsammans. Vi lär
tillsammans. Vi utesluter ingen. Vi är rättvisa.

Livslångt lustfyllt lärande

Vi har en positiv och tillåtande miljö. Våra barn är trygga
vilket lättare framkallar lust till att lära. Vi uppmuntrar
barnens motivation. Vi har engagerade och positiva
pedagoger. Vi gör alla barn delaktiga. Vi kombinerar olika
metoder vilket fångar upp flera olika intressen.

Allas lika värde

Alla människor är lika mycket värda. Vi verkar för mång
fald genom att fira högtider från olika delar av världen.
Vi motverkar fördomar. Vi gör inte skillnad på någon.
Vi välkomnar alla.

Förskolans uppdrag
Happy Kids ska lägga grunden för ett livslångt lärande.
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som
deltar. Happy Kids ska stimulera barns utveckling och
lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska
utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov samt
utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en
helhet. I samarbete med hemmet ska vi främja barnens
utveckling så att de blir ansvarskännande människor och
samhällsmedlemmar.

Tvåspråkig förskola

