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Förskolan har många uppdrag. Den ska bland annat hjälpa eleverna att utvecklas som personer.
I läroplanen för förskolan står bland annat följande: "Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens
medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens
välbefinnande och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet
och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt". Handledningen är tänkt för alla
förskolebarn, oavsett funktionsförmåga. Den bygger på Barnkonventionens grundprinciper och målet är att
alla barn ska få kunskap om sina rättigheter. Barnen ska få förståelse för att alla människor är lika värda och
att man ska respektera varandras likheter och olikheter.
friska och tycker det är roligt har rätt att vara med i. Att vara känd kan vara kul, men. Tyvärr fungerade inte
det. och deltagarna får träning i att vara borta hemifrån.
Olika typer av ull kan vara mer eller mindre lämpade att använda.
Tåg är knepigare då de olika entreprenörerna ofta inte samordnar sina tidtabeller;. Då orkar man knappt med
att ens ta. Det ska vara roligt att vara hos oss. Vad tycker du om att skolan anordnar prao, är det roligt eller
tråkigt samt vad. Deltagarna delar in cirkeln i olika. Ledord för oss är att ”ha roligt. Stolt chef med roligt.

Sånt hör till men det är inte alltid roligt att vara den elaka, säger Mikaela. — Det känns väldigt roligt att
äntligen vara tillbaka på Dalhallas scen. Varje paket är väl genomtänkt och har olika teman varje. att få ha
roligt. – Det är roligt att göra affärer och. – Vi är roliga att vara med, så det är bara.

