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Eislans förskola, Förskoleklass- åk6 2017/18

Om oss
Skolan ligger i natursköna Edsele med närhet till Faxälven och skogen. Skolan är en F-6
skola med ca 25 elever. Skolan har utbildade erfarna pedagoger och pedagoger som står i
startgroparna för utbildning och några som håller på. Närheten mellan våra verksamheter
gör att vårt samarbete är väl inarbetat och överskolning mellan förskola och förskoleklass
går mycket smidigt. Skolan jobbar med hållbar utveckling och är nu certifierad skola för
Hållbar utveckling. Förskolan har kommit igång med denna certifieringsarbete.
I närheten av skolan och förskolan finns skogen där vi tillbringar tid med alla elever och barn.
Skollunchen utspisar vi på vår närliggande restaurang Grytan där det serveras hemlagad
mat från grunden samt en väl uppdukad salladsbuffe. Förskolan får maten caterad till sin
verksamheter. Det händer att vi lagar maten ute med våra grupper i det fria. Det är mycket
uppskattat. Även att vi kan få maten caterad till våra utflykter.
Så här jobbar vi
En av våra styrande principer är att alla barn är allas ansvar. Med det menar vi att alla
anställda på skolan bryr sig om alla barns mående och resultat oavsett om barnen tillhör den
egna klassen eller inte. Vi är väldigt måna om att barnen ska trivas och lyckas utifrån sina
förutsättningar, kort sagt behandlar vi alla olika.
Vi tror också på att alla barn kan, ibland tar det bara lite längre tid och längs en krokigare
stig. Barn är inte, de blir.
Skolan arbetar med att ta fram elevers och barns förmågor på bästa sätt. Vi tror också på att
barn kan uttrycka och visa sina förmågor på massor av olika alternativa sätt. Genom att vi
pedagoger skapar förutsättningar för ett utforskande arbetssätt så tror vi att våra elever som
lämnar oss i årskurs 6 har med sig både verktyg och strategier för att lösa problem, lika
viktigt är att de har en bra tro på sig själv och sin förmåga.
Skolan jobbar tematiskt, med det menas att vi har ett gemensamt övergripande tema över
året. Under det övergripande temat jobbar vi med delteman och olika projekt där elevernas
erfarenheter och upptäckarlust tas tillvara i det utforskande arbetssättet.
Alla raster är uteraster oavsett väder, vi tror på att frisk luft och daglig idrott är bra för barn.
Eleverna i åk.4-6 har möjlighet för inneaktivitet en av eftermiddagsrasterna.
Förskoleklassens största uppdrag är att förbereda barnen för fortsatt utbildning. Detta gör
man främst med leken som metod. När man ser en förskoleklass på skolgården kan man vid
en snabb anblick se barn som ”bara leker”. I själva verket pågår en pedagogisk process där
barnen blir medvetna om sitt egna och andras lärande genom leken. Man lär sig även att
fungera i ett större socialt sammanhang, att vänta på sin tur, att respektera andra som talar,
att hålla ordning på sig själv och sin utrustning med flera förmågor som är bra att ha till
hands.
Eislans förskola jobbar för en stimulerande, trivsam och välkomnande mötesplats för stora
och små. Alla ska få en positiva upplevelser i vardagen, där glädje och trygghet genomsyrar
vårt arbete.
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