Värdefulla mötesplatser
Förskolan och skolan är värdefulla
mötesplatser. Vi kommer dit med
olika bakgrund, förväntningar och
värderingar. Eftersom vi träffar många människor där är det viktigt att
relationerna mellan oss är bra.
Om barn ska lära sig mycket i förskolan och skolan är det viktigt att
barn trivs och att de blir sedda och
uppmuntrade. Vi pedagoger och
rektorer inom Hortlax skolområde
har valt att särskilt uppmärksamma
detta. Vi tycker att barns åsikter och
tankar ska tas på allvar och att vi
ska lyssna på dem. Pedagoger och
föräldrar har tillsammans med barnen ett gemensamt ansvar för deras
lärande.

Arbete med
värderingsfrågor
Inom vårt skolområde vill vi betona
arbetet med de grundläggande demokratiska värdena, som exempelvis
jämlikhet och rättvisa, genom samtal
med barnen och praktiska uppgifter.
I arbetet med värderingar har ni
föräldrar också en viktig roll i att
hjälpa barnen till att bli bra medmänniskor och positiva förebilder
för andra.
Vårt mål är att förskolorna och skoorna i Hortlaxområdet ska fortsätta
att vara platser där barn och vuxna
möter varandra med respekt och
empati, så att vi tillsammans växer
som människor.

I vårt arbete med att utveckla
verksamheten finns också en doktorand och en docent från Luleå
tekniska universitet med. De tar del
av barns och pedagogers tankar
om vad som är bra i skolan och
vad som behöver förbättras.
Om barnen, vi pedagoger och ni
föräldrar hjälps åt tror vi att det
kommer att skapas mycket goda
chanser för allas lärande och trivsel
inom vårt skolområde.
Pedagoger och föräldrar
har ett gemensamt ansvar att
uppmuntra barnen till att de ska
vilja lära sig nya kunskaper.
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