
Hos oss 
förverkligar 
barn och unga
sina drömmar

S:t Jörgens skolområde



Ditt barn har 100 språk.
Alla barn är nyfikna.  
Nyfikenhet ger inspiration.  
Inspiration väcker lusten att lära. 
Ditt barn har 100 språk.  
Tillsammans kan vi utveckla dem alla.



Hos oss är det barnen som 
lämnar sina föräldrar.
Det här är barnens miljö. En miljö där våra barn 
och elever vill vara. Då trivs de och är trygga.
Är du trygg vågar du utvecklas. Här trivs och 
utvecklas vi. Här har vi roligt tillsammans.



Vi väcker lusten att lära.
Leken är viktig för ditt barn. I leken utvecklas 
barnets fantasi. I leken lär barnet känna sig 
själv och sin omvärld. Med material som utgår 
ifrån barnets nyfikenhet och fantasi, som 
lockar till olika lösningar, utvecklar vi barnets 
kreativitet och lust att lära.



”När vi har mentorssamtal pratar 
vi om hur det har gått och vad 
jag kan göra för att bli bättre.”

Måns Pettersson, klass 5 
S:t Jörgens skola



Vi lyssnar på barnens idéer och tankar för att 
kunna utmana dem i deras utveckling. 
Vi lyssnar på varandra. Vi har olika perspektiv 
som ger fler lösningar. Det utvecklar oss. 

Vi lyssnar på föräldrar och bjuder in till delaktighet. 
Vi tittar på vad andra gör. Då lär vi och provar nya 
vägar. Vi lyssnar efter barnets drömmar. 
Det utvecklar oss.

Vi lyssnar efter barnets drömmar.

Tilda Carlsson, 6 år

S:t Jörgens förskoleklass



Vi ser möjligheter.
Vi ser dina möjligheter. Här hittar du nya 
vägar att lära. Vi lyfter fram dina förmågor 
och tar dem ett steg längre. 
Tillit ger ansvar. Att få ansvar stärker 
självkänslan. Vi vet att du kan. Det ger dig 
självförtroende och mod att prova nya vägar.
Vi lyssnar på dig. Då vågar du ta plats. Vi ger 
dig utmaningar. Då växer och utvecklas du.



”Man kan skära en  
sten med en kniv.”
Otto, 3 år 
avdelningen Snäckan

Vi synliggör lärandet.
Reflektion ger oss tillfälle att stanna upp 
och se vad vi lärt oss. Reflektion ger 
olika tankesätt och många vägar framåt. 
Tillsammans utvecklas vi. 
Vi dokumenterar barnens lärande. Det 
hjälper barnet framåt. 
När lär du dig bäst?



”Lärarna vill att alla ska 
lära sig så de gör på 

olika sätt.”
Måns Pettersson, klass 5

S:t Jörgens skola

”Konrad, hur gör du när du klättrar i träd?”
”Såhär! Man använder benen. Tar en fot. 
Sen hängde jag mig där. Det är trädet. Det 
är Caspar, Kerstin och jag. Det är solen 
och det är marken.” 
Konrad 4,5 år 

avdelningen Måsen

”Lillmöten är bra för fantasin. 
De väcker nyfikenhet. Barnens 

intressen och tankar blir synliga.”
Malin Turesson 

mamma till Hedvig, 2 år

”Lillmöten är ett bra sätt för 
barnen att lära sig att lyssna på 

varandra och reflektera kring 
varandras upplevelser.”

Lena 

pedagog på avdelningen Snäckan

”Alla får en chans att bli 
sedda och vara i centrum 

för en stund.”
Annarella Hagenfelt 

mamma till Sophie, 2 år



”Jag drömmer om  
att bli frisör.”
Felicia Petersson, klass 5 
S:t Jörgens skola

Vi är nyfikna på  
din dröm.
Vi hjälper dig att hitta din talang så att 
du i din framtid kan förverkliga dina 
drömmar.
Vad drömmer du om?
Hos oss förverkligar barn och unga 
sina drömmar.



Vi finns här för dig och  
ditt barn.
Du är den viktigaste i ditt barns liv. Därför är du 
viktig för oss. Vi vill ha en nära relation med dig 
som förälder. Tillsammans är vi betydelsefulla för 
ditt barns lärande.



Våga språnget  
- vinn världen!
Om jag blir sedd och hörd blir jag trygg.
Om jag blir trygg vågar jag se andra.
Om jag är tillsammans med andra 
tar jag ansvar och känner mig delaktig.
Om jag är delaktig känner jag lust och glädje.
Då lär jag mig – för livet!

Värdegrund S:t Jörgens skolområde
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S:T JörgenS SKOLOMråDe

S:t Jörgens förskolor: 
Brommagatans förskola  
Hamiltons förskola 
Nicandersgatans förskola 

S:t Jörgens förskoleklass,   
skola och fritidshem 

www.helsingborg.se/brommagatansforskola
www.helsingborg.se/hamiltonsforskola
www.helsingborg.se/nicandersgatansforskola

www.helsingborg.se/stjorgensskola


