Våra inriktningar

Beöksadress:
Albotorget
Skepplanda

Leken

Sagor &
Berättelser

Drama &
Teater

Så här
arbetar vi
med språket

Sång &
Musik

Rim &
Ramsor
Kommunikation
Barn-Barn /
Barn-Vuxen

Gunnarsgårdens förskola

Postadress:
Ale Kommun
Gunnarsgårdens förskola
449 80 Alafors
Avd Grön
Avd Röd
Avd Gul
Avd Blå
Regnbågen
Kök
Förskolechef

0303 - 330 512
0303 - 330 514
0303 - 330 795
0303 - 330 524
0303 - 330 790
0303 - 330 490
0303 - 330 511

Ale Kommun
Barn och ungdomsförvaltningen
449 80 Alafors
Tel vx: 0303-330 000
Hemsida: www.ale.se
E-post: barn.ungdom@ale.se

Gunnarsgårdens
Förskola

Skepplanda

Vår Förskola

Värdegrund

Vårt arbete

Vår förskola hittar du i centrala

Demokrati
▪ Vi låter alla barn bli hörda,
sedda, bekräftade och bemötta
med respekt.
▪ Vi låter barnen vara med och
påverka samt låter dem välja
egna aktiviteter på förskolan.

På förskolan har vi kul varje dag.
Pojkar, flickor, fröken och jag.

Skepplanda, nära naturen, bad och
skola. Förskolan byggdes 1973 och
består av 5 avdelningar.
På Röd och Blå hittar du oss som
är 1 - 3 år och på Gul, Grön och på
Regnbågen finns vi som är 3 - 6 år.

Respekt för människa/miljö
▪ Vi behandlar barnen som vi
själv vill bli behandlade.
▪ Vi lär barnen om naturen och
att vara rädda om den.
Empati
▪ Vi hjälper barnen att sätta ord
på känslor och handlingar.
▪ Vi hjälper barnen att lösa konflikter de inte själva klarar av.
▪ Vi motverkar alla former av
förtryck och kränkning.
Jämställdhet
▪ Vi låter både pojkar och flickor
få pröva samma aktiviteter och
få samma uppmärksamhet.

Vi leker, målar och har skoj.
Ute kör vi med vår hoj.
Varje vecka vi till skogen gå.
Upptäcker, letar och naturen förstå.
Alla har vi gymnastik.
Hoppar, skuttar till musik.
Sjunger och spelar gör vi varje dag.
Läser en saga och vilar ett tag.

