Quintus är en central figur på Skörby förskola i Bålsta
-

Vi jobbar mycket med värdegrundsfrågor i förskolan, dagligen. Ert material ”Tillsammans” är
ett fantastiskt verktyg för oss, både teoretiskt och praktiskt och nallen Quintus är huvudfigur.
Med Quintus blir det så mycket lättare att prata med barnen om känslor och värdegrund.

Orden är Malin Fredrikssons, hon arbetar som förskollärare på Skörby förskola i Bålsta, norr om
Stockholm. Malin har arbetat med Lions Quest ”Tillsammans” i ett år. All personal på förskolorna i
Bålsta har gått Lions Quest-kurser för att arbeta med värdegrunden i sitt dagliga arbete.
-

Att jobba med värdegrund har alltid varit viktigt, men än viktigare idag. Vi märker hur
barnens föräldrar frågar mer och mer om detta. De är också oroliga och frågar om barnen får
lika mycket av denna undervisning när barnen kommer upp i skolan, säger Marie-Louise
Ljungberg, förskolechef i Bålsta.

Planerna är att de ska få det. För Lions Club Bålsta arbetar envetet och medvetet med att nå ut till all
personal via kommunens chefer om vad Lions Quest Tillsammans är och varför det är bra för barn
och ungdomar.
-

Vi har jobbat med Lions Quest målmedvetet sedan 2015. Idag har vi nått ut till 12 av
kommunens 17 skolor. Vidare ett antal ungdomsledare, säger Per-Eric ”Peje” Josefsson som
är Lions Quest-ansvarig i klubben.

Just i förskolan är nallen Quintus en central figur i personalens arbete med barnen om värdegrunden.
Med Quintus blir det så mycket lättare att ta upp ämnet konflikter, exempelvis.
-

Det kan vara att det skett en konflikt i barngruppen, då använder vi Quintus när vi talar om
konflikten och resonerar: Hur skulle Quintus reagera om du gjorde så här mot honom, tror
du? Hur är man när man är en schysst kompis?, berättar Malin.

-

Det är mycket lättare att projicera en konfliktsituation på Quintus än att ha Kalle och Lisa
som personer, förtydligar Malin.

-

I läroboken Tillsammans finns också andra bra tips och råd för oss i det dagliga arbetet med
barnen, säger Malin vidare.

För barnen och personalen på Skörby förskola har Quintus blivit som en person. Han är med när de
har fruktstund, när de lär sig räkna, sitter med vid matbordet på lunchen och är med ute och leker.
-

När det är lunch exempelvis, så dukar barnen fram en tallrik till Quintus också. I vintras fick vi
sy galonbyxor och jacka till Quintus, så att han kunde vara med barnen ute och leka, berättar
Malin.

När tidningen Lion är på besök sitter barnen i en rund ring och har fruktstund samtidigt som de
tränar att räkna. Tidningen frågar: Vad har Quintus lärt er?
”Han har sagt till oss hur man ska vara när man är en bra kompis.”
”Om man blir ledsen då får man krama Quintus.”
”Quintus är en kompis.”
På Skörby förskola i Bålsta går 120 barn. Det är en av 11 antal förskolor i kommunen.

