Kom ihåg att…
Utveckla barnens självständighet
under dagens alla rutiner, tex
lunch, sovvila och vid på samt
avklädning.
Organisera era utrymmen och
använd material som främjar
barnens självständighet.
Oppmuntra fri lek för att främja
självständigheten hos barnen.
Låt barnen vara med och påverka
miljön.
Låt barnen lära med att
träna mycket, försöka igen
om de misslyckas och låt de
experimentera själva.

Kom ihåg att…
Ni kan gå ut i alla väder. Klä er
efter väderlek.
Det finns inget dåligt väder bara
dåliga kläder.
Naturen är en lärande miljö där
barnen upptäcker och får många
lärdomar.
Att vara utomhus är även en
lärande situation för att nätverka
i den egna lokal miljön som tex
gå till bibliotek, museum.

Kom ihåg att…
Bygg en härlig atmosfär för alla.
Använd återvinningsbart
material, från plast till
naturmaterial.
Använd giftfritt material.
Bygg en barnvänlig miljö.
Ta även hand om de vuxnas
mående och att de ska må bra.

Pröva detta!
Pröva detta!

Pröva detta!

Ha en toalett utomhus.

Bra isolering.

Låt barnen ta egen mat när det är
lunch.

Låt barnen sova utomhus.
Utrusta barnen med bra kläder
och skor för alla väder.

Skapa platser för att mötas
samt övermöblera inte.

Låt barnen upptäcka naturen,
gå i naturen och upptäcka natur
material.

Använd många olika
kommunikations strategier
och bemötande till barnen som
stödtecken och bildstöd.

Ha mixade åldrar i barngrupperna.
Ge barnen tid och låt det ta tid vid
förflyttningar.
Använd olika typer av
aktivitetstavla för att låta barnen
själva bestämma vilka rum och
aktiviteter de vill göra.
Via tavlan kan de se hur många
som är i de olika rummen.

Involvera vårdnadshavare
i extra aktiviteter inom
förskolan.
Skapa en vänlig atmosfär till
vårdnadshavarna.

Pröva detta!
Ha riktlinjer och strategier för
att skapa ett gott samarbete.

Skapa en mysig och varm miljö
med att använda ljusslingor och
små lampor samt blommor.

Då kan de själva välja vad och hur
mycket de vill äta.

Kom ihåg att…

Ha bra personalutrymmen.

Allt för att skapa självständighet
hos barnen.

Ha lärande aktiviteter för
pedagoger och vårdnadshavare
tillsammans.
Öka föräldrars och övriga
samhällsmedborgare för att öka
kvalitén i förskolorna.

Kom ihåg att…
Prova att möta vårdnadshavarnas
behov av förskola med mer
flexibel organisation utifrån deras
behov.
Se familjer som en resurs.
Ha en tillitsfull och professionellt
förhållningssätt till
vårdnadshavare.

Pröva detta!
Föräldramöten.
Ha frukost på förskolorna
tillsammans med vårdnadshavare.
Lärande work- shops.
Individuella intervjuer.
Organisera utflykter till skogen.
Ta vara på familjers styrkor,
kunnande och karriärer.

Kom ihåg att…
Uppmuntra olika strategier och
typer av kommunikation.
Dela och visa olika lärande
erfarenheter i olika former.

Pröva detta!
Olika verktyg för att
dokumentera lärande aktiviteter
och lärande processer för
vårdnadshavare:
- Vecko- eller månadsbrev till
föräldrar
- Dokumentations väggar
- Film
- Publikationer
- Dagböcker
- material som barnen gjort

