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Tussilagons mål är: 
 

1. Att verksamheten ska stimulera en allsidig utveckling. Den ska vara rolig samt 
stimulera och ta tillvara barnens nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära. 
Lek, fysisk aktivitet och skapande verksamhet i olika former ska ges stort 
utrymme. 

 
- Vi förverkligar målsättningen: 
 
                   Genom det informella lärandet      

 
 

Genom att ha oplanerad tid – tid för fria aktiviteter, lek och vila. 
 Genom att vara lyhörda för barnens idéer och tillhandahålla 

resurser i form av idéer, material och personal, så att idéerna 
kan testas. 

   Genom att barnen får möjlighet att lära känna sin närmiljö och 

• och dess olika möjligheter.              
   Genom att ge personalen möjlighet till fortbildning. 

 
2. Att stödja barnen i att utveckla förståelse för samhällets gemensamma 

demokratiska värderingar. 
 

- Vi förverkligar målsättningen: 
 

 Genom att ge barnen möjlighet att påverka i olika frågor som rör 
verksamheten. 

 Genom att personalen i sitt förhållningssätt visar på de 
demokratiska värderingarna. 

 Genom att öka barnens förståelse av människors lika värde och 
olika levnadsförhållanden utöver vår värld. 

 Genom att ha samlingar där barnen har möjlighet att komma till 
tals och där frågor som rör verksamheten tas upp. 

 
3. Att barnen ska lära sig respektera olikheter och olika åsikter, samt inse 

nödvändigheten av att kompromissa. 
 

- Vi förverkligar målsättningen: 
 

 Genom att respektera barnens olika åsikter och visa på alla 
människors lika värde. 

 Genom att hjälpa barnen att hantera konflikter och ge redskap, 
modeller för att själva kunna hantera konflikter. 

 Genom att lyssna på barnen och inte komma med självklara 
lösningar. 



 Genom att lära sig umgås och respektera varandra över 
åldersgränser. 

 
 
4. Att barnen ska få möjlighet att ta ansvar och kunna påverka innehåll och 

arbetssätt. 
 

- Vi förverkligar målsättningen: 
 

 Genom att ge barnen ansvar att genomföra konkreta uppgifter 
och sedan följa upp och ge återkoppling.  

 Genom att ha olika former av samling där frågor som rör 
verksamheten tas upp och alla barn har möjlighet att komma till 
tals. 

 Genom att lyssna på barnen - individuellt och i grupp - och 
anpassa verksamheten efter barnens önskemål. 

 
5. Att väcka intresse hos barnen och deras familjer för kristen tro. 
 

- Vi förverkligar målsättningen: 
 

 Genom att vara lyhörda för barnens funderingar. 
 Genom vårt förhållningssätt skapa ett intresse för kristen tro hos 

barn och föräldrar.  
 Genom att inför helger ta upp det kristna budskapet. 
 Genom att vara tydliga med vad vi står för i information till och 

kontakten med föräldrarna. 
 Genom att informera om församlingsaktiviteter.  

 
6. Att aktivt stötta och uppmuntra barnen att i samspel med kamrater och vuxna 

utveckla en social kompetens. 
 

- Vi förverkligar målsättningen: 
 

 Genom att personalen vid planeringen 1/vecka har en andakt 
och ber för barnen 

 Genom att vara nära barnen och se varje barn för att se behoven 
av stöttning och snabbt ge stöttningen. 

 Genom att göra barnen medvetna om sina beteenden och dess 
konsekvenser. 

 Genom att hälsa ordentligt på varje barn varje dag. 
 Genom att vara goda förebilder. 
 Genom att vara konsekventa. 

 
7. Att stärka barnens självförtroende, självkänsla och identitet för att främja deras 

strävan mot en allt högre grad av självständighet.  
 

- Vi förverkligar målsättningen: 
 

 Genom att ge barnen ansvar. 



 Genom att tillåta barnen att lyckas och misslyckas. 
 Genom att ge barnen möjlighet att sköta sina egna kontakter 

med kompisar och föräldrar.  
 Genom att bekräfta och uppmuntra barnen. 

 
 
8. Att skapa trygghet genom att se och möta varje barns behov och ge utrymme 

och tid för barnens frågor och reflektioner. 
 

- Vi förverkligar målsättningen: 
 

 Genom att se och möta varje barns olika behov. 
 Genom att ge utrymme och tid för barnens frågor och 

reflektioner. 
 Genom ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrar. T 

ex genom utvecklingssamtal, tamburkontakt och drop-infika.  
 Genom ett nära och förtroendefullt samarbete med skolan. T ex 

genom klassbesök och samarbete runt barn. 
 

9. Att aktivt arbeta för jämställdhet och ge flickor och pojkar möjligheter att 
utveckla och pröva sin förmåga och sina intressen oberoende av 
könstillhörighet. 

 
- Vi förverkligar målsättningen: 

 
 Genom att aktivt dela på resurserna (personal, material och 

lokaler) mellan flickor och pojkar. 
 Genom att aktivt bryta aktivitetsmönster genom att erbjuda 

alternativ. 
 Genom att personalen är förebilder i att bryta traditionella 

könsroller. 
 

 
 

10. Att barnen visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett 
vidare perspektiv. 

 Genom att källsortera. 
 Genom att ha utedagar i naturlig miljö. 
 Genom att aktivt lyfta frågor om natur och miljö. 
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