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Environment
Environment
At The English Nursery we believe that all children are unique and should be
treated as individuals.
We make sure that children are able to develop through a balanced and
thoughtful educational methodology. Play-based learning as well as teacher
guided learning form the basis of our everyday work. We have different learning
areas so that children can explore the different skills that they may be interested
in. This helps us identify interests and skills of each individual which in turns
helps us to plan and encourage the next steps in their learning journey. We have
created a secure and successful environment where children learn to
communicate positively.
The learning environment is one of the key area for a pre-school to monitor
and evaluate. This is done on a regular basis and ensured that it is designed and
meets the interests and needs of the children. The staff ensures that there are
possibilities and material for the children to use when exploring,
communicating, investigating, creating and constructing. The English Nursery
exposes the children to different elements of learning and opportunities on a
daily basis. This has been arranged so that all children get equal access to the
curriculum.
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Miljö
Miljö
Vi på The English Nursery finner att alla barn är unika och bemöter dem som
enskilda individer.
Vi ser till att varje barn får möjlighet att utvecklas genom en balanserad och väl
genomtänkt metodik. Lekbaserat lärande såväl som lärarledda aktiviteter bildar
grunden i vårt dagliga arbete. Vi har olika lärområden tillgängliga i barnens
miljö så att varje barn kan utforska olika förmågor som intresserar dem. Detta
hjälper oss att identifiera intressen, förmågor och enskilda behov hos varje
individ som i sin tur ger oss möjlighet att planera och uppmuntra inför nästa
steg i utvecklingen. Vi har skapat en säker och framgångsrik miljö där barnen
lär sig att kommunicera på ett positivt sätt.
Läromiljön är en viktig del av förskolan. Det är viktigt att den utvärderas och
förändras utifrån barngruppen, dess förmågor, intressen samt behov. Vi på The
English Nursery utvärderar och följer frekvent upp läromiljön. Personalen ser
dessutom till att det finns möjligheter och material för barnen att använda när
de utforskar, kommunicerar, skapar, undersöker och konstruerar. Miljön är
uppbyggd för att vara tillgänglig och överblickbar för barnen och ge dem
möjlighet att utforska nya möjligheter till lärande dagligen.

