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Curriculum
Curriculum
Our aim is to offer an education that allows our children to develop individually
whilst creating an environment that encourages independence and a love for
learning. We follow the Lpfö 1998/2010 curriculum goals, which encourage
independence and creativity as well as developing social skills, knowledge of the
world around us, language and number skills. All our staff take pride in sharing
and celebrating the learning journey with our children and parents through
superb displays, photo shows, portfolios, twitter (secure accounts) and regular
opportunities to speak with our caring staff.
We offer a variety of daily activities that are fun and rewarding for the children.
Each day will also include a good balance of indoor and outdoor activities. We
carefully balance "structured" and "free" play, and although the groups are
situated in separate areas, they spend parts of their days together, as strong
friendships and bonds of affection exist between them.
We encourage and enhance compassion, solidarity and empathy with others,
but also ensure that each child enjoys a sense of well-being and security. We aim
to lay a foundation for lifelong learning for our children, and their willingness
and desire to learn should be stimulated as their interests grow. A caring,
nurturing learning environment has been created, and we want all our children
to experience how it feels to make progress, overcome difficulties and feel part
of a working family. We encourage them to develop trust and confidence in
other children and to foster curiosity, initiative and varied interests.
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Läroplan
Läroplan
Vårt mål är att erbjuda en rik utbildning som gör det möjligt för barnen att
utvecklas samt skapa en miljö som uppmuntrar självständighet och lust att lära.
Läroplanen för förskolan 1998/2010 uppmuntrar självständighet, kreativitet
samt utvecklingen av sociala färdigheter, kunskap om världen omkring oss och
språk. All vår personal tar stolthet i barnens läroprocesser och synliggör dessa
genom deras arbeten, foton, portfolios, Twitter (säkert konto) och genom
kontinuerlig kontakt med föräldrar/vårdnadshavare.
Vi erbjuder en mängd olika dagliga aktiviteter som är roliga och givande för
barnen. Vi har en bra balans mellan inomhus och utomhus aktiviteter samtidigt
som vi erbjuder både struktur och fri lek. Vårt mål är att stärka barnen och
uppmuntra deras självständighet. Både vår personal och barnen kommer från
många olika länder och kulturer. Vår olika bakgrunder ger en grund för att
förstå varje barns likheter, skillnader och deras olika personligheter.
Vi uppmuntrar barnen att utveckla medkänsla, solidaritet och empati för andra
samtidigt som vi ser till att varje barn får en känsla av välbefinnande och
trygghet. Vi strävar efter att lägga grunden för ett livslångt lärande för våra
barn och att stimulera deras lust att lära i takt med att deras intressen växer. Vi
har skapat en vårdande inlärningsmiljö och barnen får en chans att känna sig
delaktiga, göra framsteg och övervinna svårigheter. Vi uppmuntrar dem att
utveckla tillit och förtroende för andra samtidigt som vi främjar deras
nyfikenhet, initiativförmåga och intressen.

