
 

 

Galaxen 

Förskola och Naturförskola 

 

Våra gemensamma grundläggande värden 
Vi ska främja alla barns utveckling och lärande samt ge dem en livslång lust att lära.  
Genom demokratiska former skall utbildningen genomföras och vår förskola ska spegla de 
värden och rättigheter som uttrycks i barnkonventionen.  
 

Förståelse och medmänsklighet 
Vårt uppdrag är att skapa trygga och nyfikna barn samt verka för en social hållbar framtid. 
Genom hållbara strategier så ger vi dem en trygg plattform att utveckla dessa förmågor.  
Vi ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra. 
Galaxen ska vara en social och kulturell mötesplats som ska präglas av öppenhet och 
respekt för skillnader i människors uppfattning och levnadssätt. 
 

Saklighet och allsidighet 
Vår förskola ska präglas av ett öppet klimat där olika uppfattningar är tillåtna. Det är därför 
viktigt att vi som pedagoger är goda förebilder som uppmuntrar och skapar förutsättningar för 
dialog. Därför är det betydelsefullt att varje barn får göra sin röst hörd och fritt får föra fram 
sina tankar och idéer. 
 

En likvärdig utbildning 
På vår förskola ska alla barn få känna att de lyckas och utvecklas i sin takt efter sina egna 
förutsättningar och förmågor. Utbildningen ska utgå från barns/gruppens behov, intresse och 
erfarenheter så att innehållet blir meningsfullt för dem.  
 

Våra gemensamma uppdrag 

 

Helhetssyn 
Vi ska erbjuda barnen en utbildning som präglas av omsorg, trygghet, välbefinnande och 
självkänsla. Barnen ska ges möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva samt 
ges förutsättningar att upptäcka, förundras, pröva och utforska tillsammans. 
Utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund där barnen ges möjligheter för bildning, 
tänkande och kunskapsutveckling och utmanas utifrån sina individuella förutsättningar.   
Vi ska stimulera barnen till att ta initiativ, lösa problem, pröva sina egna och andras idéer 
samt uppmuntras att omsätta idéerna i handling. 
Undervisningen ska baseras på samspelet mellan barn - barn och barn - vuxen. Hela 
arbetslaget ska aktivt stötta samspelet på förskolan. 
Miljö och arbetssätt ska vara varierande och stimulera till lek, socialt samspel, utforskande 
och skapande såväl inomhus som utomhus samt ge barnen utrymme till egna initiativ, fantasi 
och kreativitet. 
 

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande 
På Galaxen är leken grundläggande för den pedagogiska verksamheten. Alla barn ska 
genom leken ges möjlighet att utveckla fantasi, samarbete och kreativitet. I leken utvecklas 
även förmåga till problemlösning och leken ger barn möjlighet att bearbeta intryck. 
Vårt förhållningssätt och miljö ska bekräfta lekens betydelse. Genom att vi är närvarande kan 
vi förebygga konflikter och stödja kommunikationen mellan barn.  
  



 

 

Kommunikation och skapande 
Vi ska ge alla barn förutsättningar för att i en stimulerande miljö utveckla språk och identitet. 
Barn ska ges möjligheter att kommunicera på olika sätt genom att beskriva, samtala, lyssna, 
uppleva, gestalta och reflektera. 
Barnen ska få ges möjlighet att uttrycka sig genom olika material, tekniker, såväl digitala som 
analoga. 
 

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande 
Galaxens verksamhet ska präglas av en positiv framtidstro och barnen ska ges möjlighet att 
utveckla ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. Vi ska stimulera ett intresse för en 
hälsosam livsstil och fysisk aktivitet och lära sig hur detta påverkar hälsa, välbefinnande och 
en hållbar utveckling. 
 

Våra gemensamma värdeord 
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Utforskande 

 


