Vilka är vi
I Södra förskolan i Hofors har vi tillsammans beslutat att vi ska
utveckla vårt arbete med hjälp av inspiration från Reggio Emilia. Vi
arbetar projektinriktat tillsammans med barnen, använder oss av
pedagogisk dokumentation för att kunna följa och utmana barns
utveckling och lärande, har arbetat länge med att utveckla vår
pedagogiska miljö, och är noga med arbetslagens reflektionstid.
I Torsåkers förskolor pågår ett utvecklingsarbete som just nu är
mest inriktat på den pedagogiska miljön, pedagogisk dokumentation och ett projekterande arbetssätt.
För att möjliggöra delaktighet för alla pedagoger har vi både i
Södra förskolan och i Torsåkers förskolor en pedagogisk utvecklingsgrupp (PUG) med en representant från varje arbetslag. Gruppen träffas en förmiddag var fjärde vecka. Då fattar vi gemensamma beslut som rör våra förskolor och deras utveckling.
Alla arbetslag har tillgång till en bärbar dator, digital ljudinspelare
och 2 kompakta digitalkameror. På varje förskola finns också tillgång till en gemensam projektor.

Pågående utvecklingsprojket
Södra förskolan ingår som en av samarbetsförskolorna i Reggio
Emilia Institutets pågående förskoleprojekt. Förskolechef, pedagogista, ateljérista och två pedagoger träffar en gång per termin representanter från ca. 25 andra förskolesammanhang från hela
Sverige med syftet att ”undersöka hur en Reggio Emilia inspirerad
praktik kan gestalta sig i en undersökande dialog med de förtydligade målområdena i Lpfö”.
Vi har under läsåret 2012-2013 ingått i Skolverkets utvecklingsinsats ”Handledning för jämställdhet och kunskap” där vi fördjupat
oss i frågor kring genus, jämställdhet och språk. Det är ett arbete
som vi med stöd av vår processledare fortsätter på egen hand
efter insatsens slut.

Vi hoppas att du kommer till oss
Våra motiv för att ansöka om att bli partnerförskola är dels att vi är
övertygade om nyttan för oss att ha fortlöpande kontakter med
högskolan och förskollärarutbildningen, dels att vi tror att vi kan
bidra till att blivande förskollärare får en meningsfull och utvecklande VFU. Under de veckor studenterna är ute på våra förskolor
har de förutom sin handledare även utifrån behov tillgång områdets ateljérista/mentor och pedagogista.
Vi vill också sätta Hofors kommun och våra förskolor på kartan för
att på sikt bredda vår rekryteringsbas av nyutbildade förskollärare.

Förskolor
Eken, Nyängsgatan 2, Hofors, med två avdelningar för barn som är 1 och 2 år. http://kartor.eniro.se/m/neEpS
Regnbågen, Genstigen 2, Hofors, med tre avdelningar för barn mellan 3 och 5 år. http://kartor.eniro.se/m/neEVi
Kanaljen, Bergsgatan 28, Hofors, med fyra avdelningar för barn från 1 till 5 år. http://kartor.eniro.se/m/neEsR
Tallbacken, Björkvägen 16, Torsåker, med två avdelningar för barn som är 1 och 2 år. http://kartor.eniro.se/m/neEhl
Vinkelboda, Berlins väg 4, Torsåker, med tre avdelningar för barn mellan 3 och 5 år. http://kartor.eniro.se/m/neEWc
Här kan du läsa mer om förskolorna. http://www.hofors.se/barnutbildning/forskola.4.635e9de811850ea8c7a80007834.html

Kontaktperson
Om du har några frågor kan du vända dig till förskolechef Sonnie Eklund. 0290-77 15 35 eller 070-414 12 89 sonnie.eklund@hofors.se

Information om Hofors kommun, resor och boende
http://www.hofors.se/boendemiljo/attboihofors.4.635e9de811850ea8c7a80004573.html

