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Staff
Staff
Here at The English Nursery our staff consists of educated, professional, skilled
and experienced förskollärare (pre-school teachers) and teacher assistants. All
staff members work closely with each other to ensure that the children get the
best opportunities to grow and develop. Staff plan according to the Lpfö
(Läroplan för förskolan) 1998/2010 curriculum and take into account that each
child has different wants and needs.
Most of our staff have worked for the English Nursery for a longer period of
time and therefore has a great deal of experience working with young children.
Staff at the English Nursery communicate regularly with the parents/guardians.
We believe that it is very important that staff and parents/guardians are able to
communicate and work together to support each other and create the best
possible learning environment for each child.
Parents/guardians are more than welcome to discuss their child’s development
with any of the staff members. When we invite parents/guardians to their
child’s development meeting they get an assigned teacher to meet with.
However it’s important for us to stress that all staff work together with the
nursery children and that parents/guardians therefore can speak to any of us
when and if needed.
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Personal
Personal
Här på The English Nursery består vår personal av utbildade, professionella,
skickliga och erfarna förskollärare och barnskötare. Personalen arbetar i små
arbetslag för att skapa fantastiska möjligheter och tillfällen för barnen att växa
och utvecklas. Personalen planerar verksamheten efter den svenska läroplanen,
Lpfö (Läroplan för förskolan) 1998/2010 och anpassar verksamheten utifrån
varje barn.
Majoriteten av vår personal har arbetat på The English Nursery i många år och
har därigenom stor erfarenhet av att arbeta med mindre barn. Personalen på
förskolan kommunicerar regelbundet med föräldrar/vårdnadshavare om deras
barn och deras utveckling. Vi ser fördelar med att ha ett nära samarbete och en
öppen kommunikation med föräldrar/vårdnadshavare för att kunna skapa en så
positiv läromiljö som möjligt.
Föräldrar/vårdnadshavare är mer än välkomna att diskutera sitt barns
utveckling och lärande med all personal på förskolan. När vi bjuder in till
utvecklingssamtal får föräldrar/vårdnadshavare tillfälle att prata med oss. Det är
dock viktigt för oss att påpeka att all personal på förskolan arbetar med barnen
och att föräldrar/vårdnadshavare därför kan prata med alla i arbetslaget om
just sitt barn.

