Vår kooperativa överenskommelse

Alla barn på den kooperativa förskolan Kompiskraft har rätt till en kärleksfull
omvårdnad och ska betraktas som kompetenta och kreativa.
Varje barn ska ges möjlighet att utveckla sin kommunikativa kompetens genom uttrycksformer som
bild, konstruktion, sång, dans, musik, rytmik, rörelselek, rim och ramsor, dramalek, och regellek. Även
barnets kreativa lek och kontakt med naturen ska uppmuntras.
Genom temaarbetsformen ska barnet ges möjlighet att utveckla ett forskande förhållningssätt, och
därmed öka sin nyfikenhet på världen, och utveckla sina idéer, sin kreativitet och ett kritiskt tänkande.
Varje barn bemöts med respekt och uppmuntras till ett kreativt utforskande och lärande utifrån sina
speciella förutsättningar.

Som personal på Kompiskraft vill jag med all min kraft och förmåga bidra till att
förverkliga de idéer som finns formulerade i vår målsättning. Jag har tagit del av kooperativets
stadgar och är villig att arbeta utifrån dessa. Jag är medveten om att jag, utöver mitt arbete som
pedagog, tillsammans med föräldrarna har ett ansvar för driften av vår ekonomiska förening. Jag vill
utveckla ett gott samarbete till barnens föräldrar. Jag vill se föräldrarna som en resurs som kan
berika mitt arbete. Jag vill bedriva kontinuerliga studier för att vi hela tiden ska öka vår kunskap och
utveckla våra idéer. Jag är beredd att tillsammans med mina arbetskamrater diskutera och ifrågasätta
vårt arbete. Analys och reflektion ger oss möjlighet att fundera på hur verksamheten möter och
tillgodoser barns behov. Jag vill dokumentera barns arbete i bild och text för att därigenom lättare
kunna ta ett barnperspektiv och bättre förstå barnens lärandeprocesser. Jag vill uppmuntra mina
arbetskamrater och stötta dem i sin utveckling. Jag vill verka för generositet och lojalitet i arbetslaget.

Som förälder på Kompiskraft vill jag stötta personalen i sitt arbete att förverkliga de
idéer som ingår i föreningens stadgar.
Jag är medveten om att min insats behövs för att vi ska kunna nå vår målsättning, vilket innefattar att
jag någon gång under mitt barns förskolegång har beredskap att sitta med i styrelsen. Jag vill i
samarbete med personalen finna lämpliga uppgifter. Mina kompetensområden är

________________________________
Jag förväntar mig att få uppleva delaktighet i mitt barns vardag. Genom besök på förskolan och
personalens dokumentation ska jag kunna följa mitt barns utveckling och lärande. Vi föräldrar ska ges
möjlighet att tillsammans med personalen diskutera verksamhetens innehåll och yttringar med respekt
för personalen i deras yrkesroll.
Jag vill kunna vara helt trygg i att mitt barn får en kärleksfull och stimulerande miljö. Jag vill verka
för förståelse och en generös inställning till varje familjs speciella behov.
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Förälder/personal

