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VÄRDEGRUNDSPLAN för GRANVIKS FÖRSKOLA 
”Jag vill – jag kan – jag vågar” 

 
 

 
Föräldrar, barn och personal har varit delaktiga genom enkäter och diskussioner på 
föräldramöte. 

 
Grundläggande värden  
”Förskolan vilar på demokratiska grunder. Därför ska dess verksamhet utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar 
inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 
gemensamma miljö.  
 
En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt 
samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är 
värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen.  
 
Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. Omsorg om 
och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras 
rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten (enl.Lpfö 98).”  

 
Förskolans uppdrag  
”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg 
och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk 
verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall 
barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas (enl. 
Lpfö 98).”  
 
På Granviks Förskola har vi valt att prioritera nedanstående mål för att säkra vår värdegrund:  
 

� Empati - medkänsla, omtanke, hänsyn 
� Trygghet - omvårdnad, bli sedda 
� Allas lika värde - respekt för allt och alla 
� Livsglädje - arbetsglädje, leka och ha roligt 
� Egenvärde - självkänsla, ”jag duger som jag är” 
� Livslångt lärande - nyfikenhet, socialt samspel 

 
 
 
  

                                                       ”Barn gör inte som Du säger,  
                                                                 utan som Du gör” 
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VÄRDEGRUNDSPLAN för GRANVIKS FÖRSKOLA 
”Jag vill – jag kan – jag vågar” 

 
 
Hur / vad kan vi göra för att nå våra mål?  
 
EMPATI:  
 Visa att vi bryr oss om varandra  
 Visa omtänksamhet och generositet  
 Uppmuntra inlevelseförmåga och gottgörelse för att förstå hur andra känner  
 
TRYGGHET:  
 Se och bekräfta varandra dagligen  
 Visa och tillåta känslor  
 Skapa struktur och rutiner  
 Se till att alla mår bra, fysiskt och känslomässigt i alla situationer  
 
ALLAS LIKA VÄRDE:  
 Verka för kulturell mångfald  
 Motverka fördomar  
 Respektera olikheter, med hänsyn till förutsättningar och behov  
 Lyssna på allas åsikter  
 Verka för att pojke resp. flicka får lika mycket utrymme i verksamheten  
 
LIVSGLÄDJE:  
 Ha glad ögonkontakt med varandra  
 Skratta och ha roligt tillsammans  
 Väcka nyfikenhet genom upplevelser  
 
EGENVÄRDE:  
 Uppmuntra att agera inför andra  
 Bemöta alla med respekt  
 Stärka självkänslan genom att få vara precis som jag är  
 
LIVSLÅNGT LÄRANDE:  
 Ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära  
 Uppmuntra kreativa aktiviteter och tankar  
 Stimulera det lustfyllda lärandet genom leken, enskilt och i grupp  
 Uppmärksamma och sätta ord på positiva företeelser  
 Beakta rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler  
 

 
 
Genom att vara goda förebilder för barnen, skapar vi förutsättningar att 
utveckla empati, trygghet, allas lika värde, livsglädje, egenvärde och ett 
livslångt lärande. 
 
 
 


