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Föräldrars synpunkter på vad som är kvalité i förskolan i Infjärdens 

förskoleområde. 

Föräldrar till barnen som går i förskolan i Infjärden fick på ett föräldramöte svara på vad som är 

kvalité i förskolan för just dem. Nedan redovisas svaren gemensamt utifrån upplägget i förskolans 

läroplan (LPFÖ 1998, rev 2010). 

1.0 Förskolans värdegrund och uppdrag 

Det som tydligast kom fram var önskan att barnen ska få vara ute mycket och ha en utemiljö som är 

kul och bra. Föräldrarna vill att det ska vara en trygg miljö som stimulerar till lärande och lek. Att alla 

barn blir sedda och att barnen får samvaro med andra barn och vuxna är viktigt. Personalen ska jobba 

aktivt mot mobbning och goda värderingar. Barnen ska få vara med om olika aktiviter för att 

utvecklas.  

Utifrån hållbar utveckling så vill föräldrarna att barnen ska få lära sig ta ansvar om sig själv och sin 

miljö. För föräldrarna är det viktigt att barnen får lära sig spara på energi, sopsortera, kompostera och 

bli omtänksam mot djur och natur samt människor. Det är viktigt att förskolan lägger grunden för bra 

värderingar. Föräldrar vill att hållbar utveckling ska bli en naturlig del i barnens tillvaron. 

2.0 Mål och riktlinjer 

2.1 Normer och värden 

Föräldrar vill att barnen ska få utveckla sin sociala kompetens i trygg miljö. Få trygghet och socialt 

umgänge och lära sig saker. Förskolan ska visa barnen respekt och det är viktigt att personalen ser 

”mitt barn” och dess förutsättningar. Personalen ska ställa rimliga krav på barnen och det är viktigt att 

barnen får lära sig dela med sig. Varje barn ska bli sedda och lyssnade till.  

2.2 Utveckling och lärande 

Föräldrar vill att barnenska få utvecklas och lära sig nya saker och gärna tillsammans med andra. Att 

barnets välmående och utveckling prioriteras framförallt.  Föräldrar vill ha en stimulerande miljö både 

inne och ute.  Att barnen ska lära sig att vara med andra barn. Förskolan ska inspirera och locka till  

nyfikenhet.  

2.3 Barns inflytande 

Föräldrar vill att deras barn ska bli lyssnade på och att barnen ska uppmärksammas. Barnen ska bli 

sedda och uppmärksammade för just den de är och det innebär att det inte ska vara för stora 

barngrupper. Att barnen tar egna initiativ och genom att jobba demokratiskt lär de sig ha inflytande. 

Barnen ska veta att deras tankar och åsikter är viktiga. 

2.4 Förskola och hem 

Engagemang från personalens sida, att de ser varje enskilt barn. Viktigt att personalen har bra 

kompetens. Inspirerande och tillmötesgående pedagoger. Viktigt för föräldrar att bli bra bemött i 

hallen från personalens sida.  


