
Ekeby förskolas värdeord 
Vi vill att allas vistelse här på Ekeby förskola ska kännas meningsfull, lustfylld 

och lärorik. Vi har arbetat fram fyra värdeord som ska genomsyra vår 

verksamhet. Våra värdeord är glädje, delaktighet, tillit och utforskande. 

Glädje 

 Det ska vara roligt att vara på vår förskola.  

 Alla ska få känna glädje i att lyckas.  

 Visar och känner vi glädje smittar det av sig. 

Lpfö 98/10: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg 

och lärorik för alla som deltar. 

Delaktighet 

 Det är lika viktigt att känna att man blir lyssnad på som att lyssna på 

andra. 

 Vi tar tillvara och bygger vidare på barnens tankar och idéer och 

utforskar tillsammans. 

Lpfö 98/10: De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Lärandet ska baseras såväl 

på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en 

viktig och aktiv del i utveckling och lärande. 

Tillit 

 Alla ska känna sig trygga på vår förskola. 

 Alla ska få känna tilltro till sig själv och sin förmåga. 

 Olikheter berikar. 

Lpfö 98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen 

förmåga. Den ska också ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande 

och skapande individer. 

Utforskande 

 Vi erbjuder spännande och lustfyllda miljöer som inbjuder till 

utforskande, både enskilt och i samspel med andra. 

 Vi pedagoger ska vara närvarande, lyhörda medforskare. 

Lpfö 98/10: Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska 

verksamheten i förskolan. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 

lockar till lek och aktiviteter. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Verksamheten ska bidra 

till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 

 

Med alla menar vi barn, föräldrar, personal och alla andra som 

kommer i kontakt med vår förskola. 


