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Here at The English Nursery, we develop creative and stimulating activities each
day. This enables our children to grow and develop in a way that enables them
to be happy and successful. We ensure that we create opportunities for them to
gain and develop their physical motor skills, language learning, mathematics
and scientific understanding of the world around us.
Keeping a record of this development, reflection and
celebration is an important part of the work we do at
The English Nursery. Parents/Guardians are invited to
take the portfolio home to go through it with their child
as well as the children chatting with each other and
teachers about the proud moments. We also offer parents an opportunity to take
part of their child’s learning process by monthly e-mailing them records of their
child’s development over the past month. Portfolio entries are made through an
app on the iPad that enables the staff to take pictures and document the
children’s learning while interacting with them. This enables staff to be able to
document the children’s learning in a more efficient way and involve the
children in their own learning process.
As well as our fantastic portfolios, we offer our parents/guardians a
daily insight into the work we do and the activities their children are
taking part of. This is done by having a secure Twitter account where
all parents/guardians, of each department, can follow what we do
on a daily basis. This has been one of the most popular features in
supporting our parents.
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På förskolan utvecklar vi kreativa och stimulerande aktiviteter varje dag. Detta
skapar möjligheter för barnen att utvecklas och växa. Vi erbjuder aktiviteter och
möjligheter för dem att utveckla socialt samspel, motorik, språkinlärning,
matematik samt naturvetenskap.
Med hjälp av vår dagliga dokumentation och reflektion
blir barnens läroprocess mer tillgänglig och lätt att följa
för både barn och föräldrar/vårdnadshavare.
Föräldrar/vårdnadshavare är alltid välkomna att ta hem
barnens portfolio eller att gå igenom dem med
personalen. Vi ger även föräldrar/vårdnadshavare
möjlighet att följa deras barns läroprocess och utveckling genom att månadsvis
mejla portfolio-inlägg till dem. De flesta portfolio-inläggen skrivs och
dokumenteras i samma stund som lärandet sker. Detta sker genom en iPad app
som tillåter personalen att ta kort och samla ihop barnens tankar och
läroprocess på ett och samma ställe. Användandet av appen underlättar
dokumentationen av barnens utveckling och framsteg samtidigt som det blir
enkelt att samtala och inkludera barnen i deras egen läroprocess.
Utöver våra fantastiska portfolios så erbjuder vi föräldrar/
vårdnadshavare en insikt i vårt dagliga arbete med barnen samt de
aktiviteter som barnen deltar i. Detta gör vi genom ett säkert Twitter
konto där föräldrar från de olika avdelningarna kan följa sitt barns
grupp. Twitter har visat sig vara ett av våra mest populära sätt att
kommunicera med föräldrar/vårdnadshavare.

