Handlingsplan för kulturell verksamhet på Sandfallets kooperativa förskola läsår 2019-2020

Våra gemensamma ledord d.v.s. det som ska genomsyra all vår verksamhet ska vara solidaritet och
delaktighet. Vi vill ha en förskola där allmän moralisk respekt och jämlik ömsesidighet råder. Alla
deltagare, barn, vårdnadshavare och personal ska ha samma möjligheter att komma till tals. Vi ska
lyssna på varandra och värna om ett förhållningssätt som gör att vi ständigt utmanas och där
lekfullhet, nyfikenhet och lust att lära sätter an tonen. Personalen ska ständigt fortbildas. Vi ska också
se till att ta tillvara de stora resurser som finns främst i form av engagerade vårdnadshavare men
också leta ute i övriga samhället. Vi ska vara öppna för förändring och skapa insyn i vårt arbete. Vi ska
verka för en förskola där barn, vårdnadshavare och personal tycker om att arbeta och där det
kulturella livet ska blomstra. Vi vill genom konsten öka barnens självkänsla och bli demokratiska. Med
utgångspunkt i barnkonventionen om barns lika rättigheter är det viktigt att vi utjämnar skillnaderna
i barns möjlighet till ett kulturellt liv. Då vi som fri förskola saknar subventioner och stöd från
kommunen för att möjliggöra kulturbesök ligger det extra stort ansvar på oss att ge barnen tillgång
till alla sina språk såsom dans, drama, musik, teater och bild. För att detta ska uppfyllas ska vi
1.Utveckla vår handlingsplan/policy för ett rikare kulturliv. Planen ska finnas på hemsidan.
2.Vi ska ha fortsatt fokus på att gården görs inspirerande och inbjuder till lek, sång och dans. En
arbetsgrupp bestående av vårdnadshavare och personal finns och skall användas för att försöka
genomföra nya idéer såsom att öka odlandet, ordna platser som skänker skugga och vila, öka
inspirationen att använda vår fina utescen.
3.En önskan om att bygga in våra uteplatser på uppegården finns för att ge möjligheter till ateljéer.
Detta år ska vi undersöka möjligheterna och ta in offerter på en sådan ombyggnad.
4.Vi ska arbeta med inspiratörer till vår skapande verksamhet. Teatergruppen Markatta ska jobba
med personalen och Ekorrbarnen. Projektet ska finansieras av ”Skapande skola”-pengar från
Kulturrådet. Nya pengar ska sökas från kulturrådet för att fortsätta denna kulturella verksamhet då
det fallit väldigt väl ut. Samarbete har under vårterminen -19 startat mellan kommunala musikskolan,
förskolan och Furulundshemmet och det ska utvecklas för att fortleva och bli en naturlig del i våra
barns och de gamlas liv.
5. Vi ska öka samarbetet med de andra enskilda förskoleverksamheterna i Partille kommun och dela
med oss av våra nya kunskaper från kulturella medaktörer.

