Datum
2014-12-05

REGGIO EMILIA
Förskolor som uppfyller krierierna för profileringen:
Öjebyn - Fagottens förskole-enhet
Backen -Trädgårdens förskole-enhet
Backen- Solens förskole-enhet

Profilering
Reggio Emilia

1

Utbildning/Auktorisation
2/3 av den pedagogiska personalen
har 15 poäng1 utbildning i ”Reggio
Emilias förhållningssätt”. 1/3
förbinder sig att fortbilda sig inom
de intresseområden som förskolan
prioriterar

Undervisning
Skall vara åldersindelat
med två åldersgrupper i
samma grupp.
Förhållningssättet: Barn är
kompetenta, starka och
fulla av tilltro till världen.
Pedagogens roll:
Medforskande,
medundersökande.
Helhetssyn på barngrupp
och arbetslag.
Temaarbeten
gemensamma för alla.

Från och med 2008 15 poäng

Postadress
941 85 PITEÅ

Besöksadress
Stadshuset
Svartuddsv. 1

Telefon
0911-69 60 00

Telefax
0911-137 75

E-post

Miljö/Material
Miljö/material anpassat
efter barnen utifrån att
barn är kompetenta.

Dokumentation
Kvalitetssäkring genom
reflektion pedagogisk
dokumentation och
utvärdering på flera plan

I UR OCH SKUR
Förskolor som uppfyller krierierna för profileringen:
Munksund – Lilla äventyrets förskole-enhet
Sikfors - I ur och skur forsens fristående förskole-enhet
Djupviken – Tallkottens förskola

Profilering
I Ur och skur

2

Utbildning/Auktorisation
Att 25 % av personalen har startat
sin grundutbildning i Ur och Skur,
7,5 poängs högskolekurs2. Senare
krävs 75 % utbildningsnivå +
utbildning inom alla
Friluftsfrämjandets
barnverksamheter, förutom den
ordinarie pedagogiska utbildningen.
Obligatorisk närvaro vid minst ett
nätverksmöte/år
Förskolan/skolan betalar
serviceavgift till Friluftsfrämjandet.

Undervisning
Friluftsliv och miljöfostran
ska integreras i samtliga
ämnen såväl praktiskt som
teoretiskt. Kunskaperna
förmedlas genom lek och
undersökande arbetssätt i
och med hjälp av naturen.

Från och med 2008 7,5 poäng

Postadress
941 85 PITEÅ

Besöksadress
Stadshuset
Svartuddsv. 1

Telefon
0911-69 60 00

Telefax
0911-137 75

E-post

Miljö/Material
Genom lek i naturen låta
barnen utveckla sin
fantasi, kreativitet sitt
språk och sin sociala
förmåga. Nyttja naturens
mångfald utifrån varje
barns förutsättningar.

Dokumentation
Krav på
verksamhetsberättelse
enligt mall till
friluftsfrämjandet. Varje år
genomförs en
föräldraenkät enligt mall

MONTESSORI
Förskolor som uppfyller krierierna för profileringen:
Djupviken- Tallåsens förskole-enhet avdelning Ringblomman

Profilering
Montessori

Postadress
941 85 PITEÅ

Utbildning/Auktorisation
2/3 av den pedagogiska personalen
skall vara montessoriutbildad för
aktuell åldersgrupp.
Krav på auktorisation och
medlemskap i
Montessoriföreningen

Besöksadress
Stadshuset
Svartuddsv. 1

Telefon
0911-69 60 00

Telefax
0911-137 75

Undervisning
Skall vara åldersintegrerad
med minst två
åldersgrupper i samma
grupp. Barnet själv i
samråd med läraren väljer
arbetsområde
arbetsformer, arbetsplats
och tid för sitt arbete.

E-post

Miljö/Material
Miljön ska vara förberedd
för både barn och vuxna
samt vara tilltalande och
locka barn till arbete.

Dokumentation
Skriftligt förda elevkort
där läraren för in barnens
arbete, kunskaper och
färdigheter.

