JENSEN
FÖRSKOLA

”Den kunskapsnivå
som mina barn nått på
JENSEN gör mig djupt
imponerad. En förskola
i världsklass!”
- Lisa, förälder

Välkommen
Grunden för framtida lärande läggs de
första åren i ett barns liv och att driva en
välfungerande förskola är därför ett stort
och viktigt ansvar. Varje barn som
kommer till oss ska mötas av pedagoger
som alla har ett gemensamt mål: att ditt
barn ska känna sig tryggt och få chansen
att utvecklas till sitt bästa jag!
Vi på JENSEN tar vårt uppdrag på stort allvar
och brinner för ditt barns rätt till en bra förskola.
Vi arbetar för att utmana varje barn och ge dem
stimulans att bygga sitt eget självförtroende och
självkänsla. Vi vill att ditt barn både ska stortrivas
i förskolan och lära sig mycket.
Med det lustfyllda lärandet i fokus skapar vi
meningsfulla dagar tillsammans, både inomhus
och utomhus. Genom sitt engagemang och sin
kompetens skapar våra pedagoger en harmonisk
och trivsam förskola för alla barn. I arbetet
med att bibehålla varje barns glädje, nyfikenhet
och lust till att lära anpassar pedagogerna
undervisningen så barnen stimuleras och
utmanas utifrån sin egen kunskapsnivå.

Varmt välkommen!

Linda Alm
Affärsområdeschef
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“Bildning är
det som är kvar
sedan vi glömt allt
vad vi lärt oss.”
- Ellen Key

3

Bildningsresan
börjar här

Barnens bildningsresa börjar hos oss, en lustfylld resa mot att bli självständiga,
motiverade och kreativa individer.
Det finns barnlitteratur som alla barn borde få ta del av. Det finns klassisk musik som alla barn
borde få uppleva. Det finns klassisk konst som alla barn borde få se, uppleva och känna. Vi vill kunna
ge våra förskolebarn en extra dimension under sin förskoletid, en introduktion till vårt historiska
kulturarv och en första referensram utifrån vilken barnen kan sätta sina kunskaper i ett sammanhang.
Svenska och matematik är ämnen som man behöver öva mycket på för att bemästra, varför vi genom
hela förskoletiden fokuserar på förberedande läs-, skriv och räkneinlärning. Det gör vi bland annat
genom att arbeta med den fonologiska medvetenheten och träna på att lösa matematiska
problemställningar som vi möter i vardagen.
Ett utvecklat empatiskt förhållningssätt är en avgörande faktor för att en individ ska växa upp med
god självkänsla och kunna skapa bra kamratrelationer. Därför arbetar vi ständigt med barnens
sociala förmågor och vi tränar på hur man för sig i verkligheten. Vi samtalar om vardagen och lyfter
filosofiska öppna frågor för att stimulera fantasi, reflektion och det fria egna tänkandet.
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Träning

för verkligheten
JENSENs utbildningskoncept “Träning för verkligheten”

framtid med en känsla av att de kan, vill och vågar.

genomsyrar verksamheten på alla våra förskolor och

Det innebär även att vi prioriterar de områden som

innebär att vi förbereder barnen för nästa steg i livet.

lägger grunden för ditt barns långsiktiga lärande

Bildning, goda sociala färdigheter och tilltro till sin egen

och utveckling samt har fokus på den medvetna och

förmåga gör att barnen från JENSEN förskola bemöter sin

lustfyllda undervisningen.

“Disciplina
pro vita vera.”
Träning för verkligheten
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Foto: Yanan Li

Traditioner
På JENSEN tycker vi att det är både viktigt och roligt med
traditioner. Vissa traditioner är mer självklara, så som Lucia,
påsk och midsommarfirande, medan andra har vi skapat
själva för att stärka gemenskapen på våra förskolor. Till
exempel anordnar vi såpbubbeldagen då vi experimenterar
med och upptäcker fenomen kring såpbubblans struktur.
Varje vårtermin avslutas med JENSEN-loppet, en löparfest

”Det har jag aldrig
provat förut så det
klarar jag säkert!”
- Pippi Långstrump

för alla åldrar.
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Fokus

på lärande
Förskolans uppdrag är att i en kärleksfull, varm miljö ge

samspel mellan barn och pedagoger. Våra

barnen omvårdnad så de mår bra och är trygga för att

kompetenta pedagoger genomför dagligen vad

kunna utforska, lära och tänka tillsammans med andra

vi kallar “lärcirklar”. De handlar om att väcka nya

barn. Enligt läroplanen för förskolan har vi ett tydligt

tankar och lägga en grund inom områden som

uppdrag att förena omsorg med utbildning. Vi skapar

exempelvis matematik, naturvetenskap, språk och

relationer som ger barnen trygghet i deras utforskande,

hälsa. Våra förskollärare kvalitetssäkrar innehållet

lärande och tänkande. Vi lägger stort fokus på medveten

i lärcirklarna och säkerställer att vi täcker

undervisning som sker i ett lekfullt, upptäckande

läroplanens alla delar.

Vad lär man sig på förskolan?

SPRÅK
SPRÅK

MATEMATIK
MATEMATIK

”Att räkna. Så får man lära sig att läsa.
Man får sitta på mattan. Man kan ha
OMTANKE
HÄLSA
OMTANKE
HÄLSA
matematik.”

KON
K
KUL
K

Vad får man lära sig när man
läser matematik?

KANKE

HÄLSA
MATEMATIK

KONST
KONST& &
KULTUR
KULTUR

A
LSA
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KONST &
OMTANKE
KULTUR

NATURNATURVETENSKAP
VETENSKAP

”Man får lära sig att räkna. Ja, och så
kan man baka. Man kan ha matte
NATURKONST &
medans
när man
HÄLSA man bakar. Och såKULTUR
VETENSKAP
skär bananer och äpplen så kan man
räkna hur mycket delar man får.
Man kan lägga clementiner som
ett “o” och så kan man räkna
clementiner.”
Sophie, Jasmine, Inez & Astrid
5 år

NAT
VETEN

MATEMATIK ÄR BÅDE VIKTIGT & ROLIGT

ETT STARKT SPRÅK BERIKAR DITT BARN

Att i tidig ålder börja öva på matematikens grunder gör

Med ett tydligt fokus på språkinlärning vill vi skapa de

en betydande skillnad för hur barnet senare klarar

bästa förutsättningarna för barnens förmåga att

matematiken i skolan. Problemlösning, de fyra räkne-

kommunicera och inhämta kunskap. Vi tar tillvara på

sätten samt geometri såsom form, position, rymd och

varje barns språkliga förkunskaper och intressen och

mått är exempel på olika matematiska begrepp som vi

stimulerar dem vidare med exempelvis sång, språklekar

jobbar med på förskolan. Vardagsmatematiken finns

och drama.

överallt, och vi uppmärksammar detta både ute, i
hallen och vid matsituationerna utöver de organiserade

Vårt medvetna arbete med berättande och högläsning

lärcirklarna med matematikfokus.

väcker läsglädjen och ökar barnens ordförråd vilket är
grunden till den fortsatta språk- och läsutvecklingen.

KONST & KULTUR

Läsning är en naturlig del av vår vardag och barnen
tycker att det är spännande att tillsammans med sina

Vi tar fasta på vikten av att barn behöver få använda sig

vänner prata om det vi har läst och på så vis tränas

av flera olika estetiska uttrycksformer. Att bearbeta sina

barnens hörförståelse.

intryck och tillgodogöra sig ny kunskap genom kreativa
aktiviteter är betydelsefullt för att skapa en förståelse för
sin omvärld. Vi låter oss inspireras av de mest
framstående inom sitt område och genom att studera
kända verk och pröva olika tekniker utvecklar barnen sin
skapandeförmåga. Drama och teater är givna inslag i vår
verksamhet. Att få gestalta sina känslor och prova på att
gå in i olika roller utvecklar både den empatiska förmågan
och barnets självkänsla. Dessutom ger det barnen
möjlighet att på ett naturligt sätt öva på att agera och
prata inför en grupp.

”Allt stort som skett i
världen skedde först
i någon människas
fantasi.”
- Astrid Lindgren
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Utepedagogik
För att ge barnen en bra start på dagen, inleder vi varje

andra platser runt om i vår stad. Ett viktigt moment

dag med att vara utomhus i friska luften, där barnen

i vår pedagogik är att barnen tidigt får träna på att

genom lek och aktiviteter får utlopp för sitt rörelse-

promenera och bekanta sig med lokaltrafiken som

behov. Flera gånger i veckan ger vi oss av till parker och

kan ta oss på många spännande äventyr.

Äventyr
i skog
och stad!
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Minst en dag i veckan har vi utflyktsdag då vi oftast tar

ett avbrytande lugn i barnens vardag som präglas

med oss lunchen ut. Vi tar oss gärna till skogen för att

av många intryck och sociala kontakter. Barnen får

kunna arbeta med lärande inom naturvetenskap och

rikligt med frisk luft och slipper jäkta tillbaka till

läroplanens övriga områden. Vi vill att barnen får uppleva

förskolan för att sova. Vi är också måna om att barnen

naturens lugn och får möjlighet att upptäcka allt som sker

ska ges möjlighet att ta del av stadens kulturutbud

bland träd, stenar och vattenpölar. För de yngre barnen

och besöker därför regelbundet både bibliotek och

som sover mitt på dagen väljer vi miljöer där vi kan sätta

muséer.

upp våra tält att sova i. Att sova utomhus är skönt och ger
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Engagerade
pedagoger

TRIVSEL & TRYGGHET
Ett tydligt ledarskap skapar en barngrupp med stark

använder sig av det för att väcka nyfikenhet och stimulera

gruppkänsla där barnen övar på att leda sig själva och

varje barns utveckling. Genom sitt engagemang och sin

varandra. Varje pedagog har sina personliga styrkor

kompetens skapar våra pedagoger en trygg och trivsam

baserat på erfarenheter, kunskaper och intressen och

förskola för alla barn.

“JENSEN förskolas
pedagoger
är mina hjältar!“
- Adam, förälder
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VI COACHAR & UPPMUNTRAR

förhållningssätt där vi stöttar och uppmuntrar

Vi är övertygade om att barn kan mer om vi bara ger dem rätt

barnen att klara av saker själva. Tillsammans

förutsättningar att våga försöka. Vi kallar det ett coachande

tränar vi på att göra sådant som känns svårt.

”Jag har haft mina barn
på JENSEN förskola i många år
och har alltid känt mig oerhört
trygg med att ha dem där.
Pedagogerna ser värdet i att lyfta
barnen och alla barn blir sedda. Den
kunskapsnivå som mina barn nått på
JENSEN gör mig djupt imponerad.
En förskola i världsklass!”
- Lisa, förälder
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Hälsa

& välmående
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JENSENs hälsoprofil innebär att vi ser till barnets hälsa

Vi känner tillsammans hur skönt det är att slappna

utifrån ett helhetsperspektiv; kost, rörelse och åter-

av och gå ner i varv. I samband med måltider pratar

hämtning. Vi vill ge barnen de bästa förutsättningarna

vi med barnen om vikten av att äta näringsrik och

för en god hälsa genom att ha roligt när vi rör på oss.

varierad mat för att bli stark.

MINDFULNESS & MENTAL TRÄNING

tidigt lägga upp sin mat själva och därigenom ta

Genom enkla övningar i mindfulness och mental träning lär

ställning till vad de vill äta. De tränar sig då på

sig barnen att vara allt mer medvetna om sin tillvaro och att

att känna igen sin kropps signaler för hunger,

rikta sin uppmärksamhet. Vi stannar upp och lyssnar till våra

törst och mättnad.

kroppar och blir medvetna om hur det känns när man är lugn
och avslappnad. Vi tränar på att fokusera, tänka positivt och se
möjligheter.

RÖRELSE
Vi vill lägga grunden för den livslånga rörelse-

BRA KOST - ETT MEDVETET VAL

glädjen. Med rörelse och fysisk aktivitet
stimuleras utvecklingen av bättre motorik

Vi tycker att det är viktigt att kunna erbjuda barnen en

och kroppsuppfattning. Genom pedagogiska

varierad och näringsrik kost. Därför består våra måltider av

promenader lär vi oss om vår omvärld samtidigt

en hög andel ekologiska, närproducerade och säsongs-

som vi får motion. Med traditioner som JENSEN-

betonade råvaror. Vi undviker medvetet livsmedel och drycker

loppet får barnen tidigt ta del av glädjen i att

med tillsatt socker och serverar rikligt med frukt. Barnen får

utmana sig själv och delta i tävlingar.
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Följ ditt barns
lärande via mobilen
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Du som förälder är viktig för oss och vi är mycket

inlägg. Du kan enkelt se vad som sker på förskolan

måna om att ha en god relation och kommunikation

genom foton, filmer och korta beskrivningar och kan

med varje familj. Vi sätter stor vikt vid den dagliga

samtidigt få insyn i vilka läroplansmål vi har fokuserat

dialogen som sker vid lämning och hämtning, att växla

på under dagen. Utöver detta får du även regelbundna

några ord och informera varandra om vad som hänt

uppdateringar kring ditt eget barns specifika lärande.

under dagen. Utöver detta får du via vår digitala

När ditt barn slutar hos oss för att börja i skolan, finns

plattform insyn i ditt barns vardag på förskolan och

en digital portfolio som ni kan ladda ner och spara som

kan följa ditt barns utveckling genom dagliga blogg-

ett minne av tiden på förskolan.

Inskolning
Vi arbetar med föräldraaktiv inskolning. Idén är att det är du som förälder som är den som
förmedlar till barnet att förskolan är en trygg miljö. Modellen är uppbyggd på tre dagar och
det är viktigt att lyssna till vad barnet uttrycker och anpassa inskolningen för att det ska bli
en så positiv upplevelse som möjligt. Före inskolningen blir du kontaktad via telefon av
en pedagog så att ni får möjlighet att stämma av eventuella frågor.

Vi erbjuder en personlig visning
av förskolan där du ges möjlighet

Inför förskolestart

att få svar på dina frågor.

Du som förälder tillsammans
med ditt barn har inskolnings-

Veckan före inskolning

samtal med en pedagog. Ett
”lära känna” samtal.

Du och ditt barn är på förskolan
Dag 1-3
PÅ FÖRSKOLAN

Dag 4-7

tillsammans. Du deltar aktivt i
inskolningen.

Du lämnar barnet på morgonen
men finns tillgänglig nära
förskolan under dagen.

Du erbjuds ett kort uppföljnings3-4 veckor efter inskolning

samtal med en pedagog. Hur har
det gått och hur trivs ditt barn?
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En kvalitetsskola
REGELBUNDNA KVALITETSENKÄTER

JENSEN-PEDAGOGER

En viktig del i vårt arbete är de kvalitetsenkäter

Alla våra medarbetare genomgår en omfattande

som du som förälder besvarar fyra gånger per år.

rekryteringsprocess, både vad det gäller pedagogiska

Tre av enkäterna kommer direkt från oss och en

kunskaper och personlighet. Pedagogerna får löpande

från kommunen. Frågorna handlar om barnets

fortbildning via vår interna utbildningsenhet JENSEN

trivsel, lärande och kontakten mellan förskola och

academy. För varje barns säkerhet genomförs åter-

hem. Vi förväntar oss att du besvarar enkäterna

kommande utbildning i brandskydd, anmälnings-

då dina åsikter och tankar är värdefulla för oss

skyldighet, tystnadsplikt samt hjärt- och lungräddning.

och ligger till grund för vårt utvecklingsarbete

Vi har egna instruktörer i hjärt- och lungräddning för

och systematiska kvalitetsarbete.

att säkerställa att alla har uppdaterade kunskaper.

”Vi är jättenöjda med
JENSEN förskola som ger vår
son en pedagogisk struktur och
möjlighet att utvecklas och lära sig
nya saker. Som innerstadsföräldrar
uppskattar vi att förskolan är ute varje
dag på utflykter. Vi uppskattar också
att förskolan verkligen lever upp till sitt
motto ”träning för verkligheten” genom att
lära barnen att interagera med staden
och trafiken på ett bra sätt.”
- Daniel, förälder
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Långsiktighet
JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling – inte riskkapital.
Eftersom vi är ett familjeföretag sitter entreprenörskap i väggarna. Vi har byggt alla våra
skolor från grunden, med hjälp av rätt medarbetare och vår starka JENSEN-kultur.
Håkan Jensen grundade företaget 1996 och är fortfarande engagerad VD och långsiktig ägare.
Gå gärna in på vår hemsida för att läsa mer om hans syn på utbildning och om målet
att skapa Sveriges bästa utbildningsföretag.
På jensenforskola.se hittar du din närmaste förskola samt våra kontaktuppgifter.
Tveka inte att höra dig om du vill veta mer eller boka ett personligt besök.
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Telefon: 08-450 22 00
jensenforskola.se

