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Vår vision  

På vår förskola ska alla barn känna sig trygga med de andra barnen och personalen. Alla ska känna 

sig respekterade och att de har ett lika värde och tordas säga vad de tycker och känner. Barnen ska 

känna sig uppskattade för den de är och inte för vad de gör.   

På vår förskola ska barnen uppleva meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet. Detta främjar 

vänskap och förebygger kränkningar. I denna miljö växer självkänsla, respekt och tolerans.  

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter  

(barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till 

delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.  

Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar 

utveckling.  



Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att 

uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas  

av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet  

att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor. Läroplan för förskolan 18 

 



Lyssna och kom 

överens. 

Barnens tankar: 

Att man hjälper 

varandra. När man leker 

behöver man lyssna. 
  



Samarbeta 

Barnens tankar:  

När man städar 

samarbetar man. När man 

ska klä på sig hjälper man 

varandra. 



Säg stopp 

Barnens tankar: 
När man inte vill 

säger man stopp. Man 

kan säga stopp istället 

för att bli arg. 



Vänta på din tur 

 

Barnens tankar:  

På toaletten får man vänta på sin tur. Man får vänta på sin 

tur när det är mitt eget val. Ibland är det svårt att vänta på 

sin tur. Man kan göra andra saker när man väntar. 

 



Sprida glädje 

Barnens tankar:  
När man leker tillsammans. 

När man har roligt 

tillsammans. Om man säger 

nått /ger snällt till sina 

kompisar. 



Visa dina känslor 

Barnens tankar:   

 

Man visar sina känslor med 

ansiktet, ledsen, sur, arg eller 

glad. Man får visa sina 

känslor på förskolan. 



Prata om det.  

Barnens tankar:  

Man berättar att man blir 

ledsen så kan den andra säga 

förlåt. Fråga innan man 

hjälper någon för man kanske 

inte vill ha hjälp. Om man har 

en klump i magen har man en 

dålig känsla. Man kan berätta 

en hemlighet. 



 Lugna ner dig.  

Barnens tankar:   

Ibland vill man vara ifred när 

man lugnar ner sig. Om man 

gjort illa sig och är ledsen kan 

man behöva lugna ner sig. Det 

är skönt att vila sig lite ibland. 



Dela med dig.  

Barnens tankar:  
Man kan dela så att alla 

får tex. Magnatiles. När 

man åker madrass kan 

man åka flera samtidigt. 

Man kan också dela med 

sig av kritor när man ritar. 



Säg förlåt. 

Barnens tankar:   

När man gjort någon ledsen 

kan man säga förlåt. Har 

man bråkat ska man säga 

förlåt till sin kompis. Om 

man säger förlåt så kanske 

man blir sams igen och blir 

vänner. 
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