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Likvärdig förskola = jämlika uppväxtvillkor?

En god start i livet -
Förskolan som viktig arena

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fokusområde 1  En god start I livet.I Göteborgs Stad satsar vi samordnat på ett mer jämlikt GöteborgKompensatoriska uppdraget finns medi våra styrdokument.Allas olika ryggsäckar när de kommer till oss, Vad fyller vi på med? Förskolans uppdragAlla barn i förskolan ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligtVerksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärandeAlla barn ska få en likvärdig utbildning - Lika tillgång till utbildning- Utbildning och undervisning är av likvärdig     kvalitet - Utbildningen är kompenserandeVad är förskolans roll?Att utveckla morgondagens medborgareAlla vill och kan lyckas (barn och vuxna), Fokusområde 1 ”En god start i livet”,Vad gör vi för att förbättra jämlikheten? Resursfördelningsmodellen. Kollegialt lärandeDelarkultur/Tillit Förstärkningsområdena – fokus likvärdighet. Begreppet likvärdighet..Kvalitet i undervisningenStyrning och ledning mot de nationella målenÖka nyttjandegradenÖka kontinuiteten
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Språkutvecklande 
arbetssätt
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Mobiliseringsarbetet: Staden där vi läser för våra barnLpföSpråk, lärande och identitetsutveckling hänger samman. Utbildningen i förskolanska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska,genom att uppmuntra och ta till vara deras nyfikenhet och intresse för attkommunicera på olika sätt. .Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Mål och inriktnings/Det är viktigt att barnens läsning stimuleras tidigt. Förskolan ska samverka med biblioteken och personal ska erbjudas möjlighet till fortbildning och inspiration kring barns läsning Språket en förutsättning för att lyckas!Förskolans kompensatoriska uppdrag - fokus språkutvecklande arbetssätt- Förskolan kan bidra till att barn utvecklar ett rikt och nyanserat funktionellt språk, eftersom den sociala miljön för övrigt är så berikande. Det finns en stor grupp barn som är helt beroende av förskolan för sin språk- och kunskapsutveckling och inom den gruppen finner vi både flerspråkiga barn och barn med svenska som modersmål. Ju starkare utvecklat modersmål desto mer stöttning får barnen i sin identitetsutveckling, andraspråksutveckling och kunskapsutveckling. - Språk och tänkande går inte att skilja åt. Om barnet har ett begränsat språk (språkförståelse och språkanvändning) så begränsar det också barnets kognitiva förmågor.- Pedagogernas eget språkbruk och hur de lyckas expandera barnens språk i alla vardagliga situationer under en dag har stor påverkan. - Det är viktigt att bidra till att barnen utvecklar både det vardagliga/sociala och det kunskapsrelaterade språket som främst förekommer i skrift. Olika typer av skrivna texter/litteratur måste därför få ta stor plats och pedagogerna behöver ha kunskap om vad i skrift som är särskilt viktigt att sätta fokus på och hur man modellerar för barnen för att erbjuda strategier för språk,- läs och skrivutvecklingen.Barnen ska lära språk, lära om språk och lära genom språk och därför måste det finnas ett språkfokus i allt vi gör (i leken, skapande, musiken, utevistelse, måltiden, projekt/processarbete osv.)Staden där vi läser för våra barn - Förskolan möter i stort sett alla barn och vårdnadshavare och utgör därmed en viktig arena för att sprida kunskap och öka vuxnas medvetenhet kring vikten och värdet av läs- och berättarupplevelser och fungera som ”dörröppnare” till biblioteket och böckerna.



Familjecentrerat 
arbetssätt
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Samverkan med familjecentraler, IFO och familjecentrerat arbetssätt. Här fortsätter vi i staden att bygga ut-Öppen förskola (19 kommunala)Målet med familjecentrerat arbetssätt är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen. Ett familjecentrerat arbetssätt avser att insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen och deras levnadsvillkor.Föräldrastödsprogram ABC. Erbjuds till vårdnadshavare. Tillgången till föräldrastödsprogram för vårdnadshavare i Göteborg är beroende av var familjen bor, vilka åldrar barnen har, vilken förskola eller skola barnen har eller om det finns en öppen förskola eller familjecentral i närheten. 
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Idag och framåt
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Denna bilden ska komma sist på dagen.Hur tar vi hand om våra barn idag så de får de möjligheter de har rätt till för att kunna bli ”framtidens medborgare”Förvaltningen ansvarar för fokusområde 1… Hur går vi vidare? Vi bygger in det i vår ordinarie verksamhet så att det blir stadens arena för att stödja vår samverkan inom staden men också med regionen för att ge dessa barn en så bra framtid som möjligt. 
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