Firande av traditioner på våra förskolor
VÄRDEGRUNDEN I LÄROPLANEN
”Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som
verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och
respekt för vår gemensamma miljö”
Lpfö 98 rev 2010
Alla hjärtans dag 14 februari firas enskilt på förskolorna.
Globala veckan v.42 i samband med Fairtrade-fikat som sker 15 oktober (eller
närmaste vardagen). Exempel på aktiviteter: återvinning, rättvisemärkt och städa
närmiljön) firas enskilt på förskolorna.
FN`S internationella barndag 20 november (eller närmaste vardag)
uppmärksammar vi alla tre förskolor tillsammans
Rocka sockorna 21 mars (eller närmaste vardag) firas enskilt på förskolorna.
SVENSKA KULTURTRADITIONER
”Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur bidrar till att
barnen utvecklar sin förmåga att leva sig in i andras villkor och värderingar”
Lpfö 98 rev 2010
Advent/Jul
Lucia
Påsk
Midsommar
Dessa traditioner firas enskilt på förskolorna. Förutom de traditioner som vi redan har
på förskolorna ska vi lyfta hur det firas i andra kulturer. Varje förskola ansvarar för hur
det organiseras och hur ansvaret för traditionerna delas mellan pedagogerna.
ÖVRIGT
Världsboksdagen 23 april Nätverket organisation ordnar så varje förskola får ett
paket med böcker.
” Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och
uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet för den skriftliga världen”
Lpfö 98 rev 2010
Förskolans dag 3:e torsdagen i maj (19 maj 2016) 3-5-åringarna på de tre
förskolorna firar tillsammans. Ansvaret för innehållet på dagen delas på ett rullande

schema mellan förskolorna. Fokus är i möjligaste mån pågående projekt som finns i
verksamheten.
” Förskolan ska främja lärande”
” Förskolan ska ge barnen ett stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva
som lärande och skapande individer”
Lpfö 98 rev 2010
Barnens födelsedagar firas enskilt på förskolorna utifrån de traditioner som redan
finns på respektive förskola.
” varje barn ska få sina behov respekterade och tillgodosedda och få uppleva sitt
eget värde”
Lpfö 98 rev 2010

