Åldersblandade grupper
Eftersom vi jobbar utifrån åldersblandade grupper, så kommer barnet att vara på samma
avdelning under hela sin förskoletid. I och med detta så kan vi bygga upp relationer mellan
barnet, personalen och kamrater under en längre tid.
Goda relationer är viktig grund för att barnet ska utveckla ett bra samarbete och känna sig
tryggt.
I förskolans läroplan står det bl.a. att "Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande.
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda
en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet."
Vår ambition är också att placera syskon på samma avdelning, vilket gör att vårdnadshavare
inte behöver ha kontakt med flera olika avdelningar och pedagoger.
Barn som inte har egna syskon får också chans, att i den åldersblandade gruppen, möta barn i
olika åldrar.

Barns lärande
I en åldersblandad grupp skapas många naturliga tillfällen för barn i olika åldrar att mötas och
berika varandras lek och lärande.
I och med att materialet är anpassat för olika åldrar så kan man tillgodose barnets behov på
den nivå som barnet befinner sig.
Varje barn kan utvecklas i sin egen takt och få stimulans på den nivå där han/hon befinner sig.
Språkutvecklingen, förmåga till samspel och sociala färdigheter stimuleras av att barn umgås
över åldersgränser.
För de yngre barnen innebär detta att de, i de äldre barnen, får förebilder för sin egen
utveckling.
Genom att både passivt och aktivt delta, så får de konkreta modeller för hur lek och socialt
samspel kan fungera.
De äldre barnen får i den åldersblandade gruppen många tillfällen att öva sig på att ta hänsyn,
även till de yngre.
Att se varandras olikheter, träna sin empatiska förmåga och hjälpa varandra, stärker barnens
självförtroende och ansvarstagande. Barn i olika åldrar får möjlighet att leka med varandra oavsett mognadsnivå.

