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Normer och värden
Vi strävar efter att ge det enskilda barnet ett förhållningssätt som tar hänsyn till allt omkring oss,
utan att göra avkall på de egna behoven.


Genom att spendera mycket tid i skog och natur, lär sig barnen om vikten av att värna om
detta, att allt liv har lika mycket värde. Vårt mål är att ge barnen en förståelse för hur allt
hänger ihop.



Genom att skapa diskussioner angående händelser som har hänt i verksamheten eller i
världen, ger vi barnen möjlighet att sätta sig in i andras situationer samt reflektera över hur
de kan vara med och påverka.

Värna om det levande och respektera de dödabegravning av en förolyckad fågel.

Sverige skramlade till förmån för flyktingarna från
Syrien så vi gjorde likadant.








Utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
Utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors
situation samt vilja att hjälpa andra.
Utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till
olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
Utveckla förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av
social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Utveckla respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
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Socialt samspel och identitet


Vi som pedagoger arbetar medupptäckande tillsammans med barnen. Vi gör medvetna val i
vilket material vi använder för att stimulera barnen i olika aktiviteter. Vi använder oss ofta av
skogen på olika sätt, tex får barnen skapa egna leksaker med hjälp av naturen.



Vi uppmuntrar barnen att försöka själva, och vi uppmärksammar deras utveckling. Vi skapar
medvetet tillfällen där barnen har möjlighet att utveckla sin självkänsla. Vi bekräftar deras
känslor och tankar. Barnen blir uppmuntrade till att hjälpa varandra.



Vi belyser olika kulturer för barnen, att alla har olika kulturer. Vi säkerställer vårt arbete om
allas lika värde genom att ha en stående punkt angående diskriminering och kränkande
behandling på våra personalmöten.



Vårt främsta arbete är att skapa medmänniskor som visar empati och förståelse för varandra.
Vårt mål är att barnen ska ha förmåga att fungera som enskild person, förmåga att stå för
sina handlingar och förmåga att förstå att varje person är viktig. Detta gör vi genom att, i
största möjliga mån, låta barnen lösa konflikter på egen hand, samt att vi uppmuntrar dem
till att försöka själva.

Empati och förståelse. Försöka själva.
Medupptäckande pedagoger.









Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för
andra kulturer.
Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera
konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för
gemensamma regler.
Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och
upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
Lpfö 10 rev 2016
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Barns inflytande


Vi vårdar miljön tillsammans med barnen genom att vara försiktiga om saker tex leksaker och
inredning. Vi hjälps åt att städa och hålla ordning på våra saker tillsammans.



Barnet har ansvar för sin egen ryggsäck och dess innehåll under sin vistelse på förskolan.



Barnen får ta ansvar för sina handlingar i konflikter med kamrater genom att själva eller
tillsammans med en vuxen reda ut vad som hänt och komma på hur de kan rätta till det som
blivit tokigt. Detta gäller vare sig man gjort det med mening eller ”bara råkade”.



Vi arbetar aktivt i tex samlingar med att våga säga ifrån och säga sin mening eftersom vi tror
att det är bra förmågor att ha i relation till andra.



Alla barn har varsin docka som föräldrarna tillverkar under inskolningen. Dockorna är en
metod för att varje barn ska känna sig sedd samt kunna vänta på sin tur och att våga komma
fram och ta sin docka.



Vi använder oss av sk rundor där var och en i gruppen får säga något.



Det är viktigt för oss att alla barns åsikter och uppfattningar respekteras. Vi övar oss därför i
att lyssna på varandra både i samlingar men även i leksituationer där deltagarna är oense.



Barnen får möjlighet att leda en aktivitet för sina kompisar, t ex sångpåsar och lekar. Det tror
vi lär dem om demokratiska principer och att ta ansvar för sina egna handlingar.

Kösystem organiserat av barnen
för att undvika konflikter
Våra dockor

• Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få
möjlighet att påverka sin situation.
• Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans
miljö.
• Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer
genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
Lpfö 10 rev 2016
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Utvecklingsområden


Öka barns medbestämmande när det gäller t ex plats för utflykt, vara uppe på berget eller
nere vid stockringen i skogen.



Låta barnen vara med och bestämma sånger och gemensamma lekar och sagor.



Låta barnen vara med och bestämma matsedel.



Låta barnen delta vid inköp av leksaker och rekvisita.



Öka valfriheten vid vissa tillfällen när det gäller att vara ute eller inne.
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Språk


Vi undviker att lägga orden i barnens mun. Vi låter dem lösa konflikter samt uttrycka tankar
och känslor på egen hand, men med stöd av oss pedagoger. För att utöka barnens ordförråd
och ordförståelse benämner vi t ex att det inte bara är ett träd, utan ett specifikt träd.



I våra samlingar ger vi barnen utrymme att uttrycka sig på olika sätt. Vi leker med språket
genom sånger, rim, ramsor, ljud och berättelser.



Vi erbjuder hjälpmedel och stöd när barnen visar intresse för skriftspråk, det kan t ex vara
bilder med kompletterande ord. Vi har även bilder som symboliserar vart saker ska ligga på
hyllan osv. Vi har sandformar i form av bokstäver ute på gården, och vi letar bokstäver
tillsammans ute i naturen.

Babblarna- ett verktyg för språklek

Bä Bä Vita Lamm, som sångpåse

Samling har vi både ute och inne






Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för
egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin
förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa
frågor, argumentera och kommunicera med andra.
Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för
symboler och deras kommunikativa funktioner.
Lpfö 10 rev 2016
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Utvecklingsområde


Vi behöver arbeta mer med att utveckla barns intresse för bilder, texter och olika medier
samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.



Vi vill öka vår medvetenhet kring barn som har ett annat modersmål än svenska och hitta
arbetsformer som hjälper dem att utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att
kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
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Matematik


Matematiken innehåller många olika moment som att räkna, mäta, väga, öva
rumsuppfattning t ex - får jag plats i stora eller lilla hålet i hyllan? Vi pedagoger
uppmärksammar och benämner de olika matematiska begreppen för att synliggöra
matematiken för barnen utifrån deras aktiviteter, tex när vi i skogen bestämmer tillsammans
var gränsen går för vårt rum.



Matematik i vardagliga situationer kan vara att duka, att sätta rätt sko på rätt fot, sätta på sig
rätt antal vantar, öva logiskt tänkande och resonemang genom att t ex fundera på hur vi
delar ett äpple så att det räcker till fem personer.



Vi sorterar, klassificerar samt upptäcker och utforskar former på olika sätt dels genom
färdiga material men även i vardagliga aktiviteter på gården, i skogen eller under samlingar.

Vita dukar är ett bra hjälpmedel
för att synliggöra materialet

Barnen sorterar efter storlek

Hur många är vi idag?



Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och
grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp
samt för mätning, tid och förändring.



Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka,
reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras
problemställningar.



Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda
matematiska begrepp och samband mellan begrepp.



Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.
Lpfö 10 rev 2016
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Motorik och hälsa


Vi bygger upp vår gård för att stimulera rörelse, motorik och koordination. Vi tror på lärande
genom att uppleva rätt sak i rätt miljö. Exempel på detta är klättra på plank eller i trädet,
balansgång, klätterplank, balansband, stubbar, balansgång på stockringar, räfsa löv, bygga
kojor, spika och bygga, lek med bollar och mycket mer.



Vi går regelbundet till skogen under alla årstider. Skogens miljö inbjuder till mycket rörelse
och motorikträning t ex klättra, åla, rulla nerför backen i skogen. Barnen tränar sina
småmuskler för att utveckla sin balans.



Under måltiderna arbetar vi med motorik genom att alla barn får kniv och gaffel och de
uppmuntras att dela sin mat själva. Vi samtalar om maten och dess innehåll samt hur viktiga
alla delar är dvs näringslära.



Knappar och dragkedjor utmanar finmotoriken. Våra barn uppmuntras att klara av- och
påklädning själva för det ökar t ex deras kroppsuppfattning och koordination.



Genom att ha med sina saker i sin egen ryggsäck får barnen träna motorik när de öppnar och
stänger samt plockar ur och i sina saker.



Många finmotoriska aktivititer passar oftast bäst inomhus men kan vid lämpligt väder även
utföras utomhus. Exempel på finmotoriska aktiviteter kan vara klippa och pärla.



De yngsta på förskolan erbjuds även balansaktiviteter inomhus genom t ex floden och
stenarna.



För att ge barnen en väl avvägd dagsrytm vilar alla barn någon stund under dagen. De yngsta
sover medan de äldre barnen vilar till sagoskivor. Vi tänker att det lär barnen att värna om
sitt välbefinnande om vi hjälper dem med balansen mellan aktivitet och vila.

Läskig och spännande balans och
motorikträning på gården

Klä av och på dockor är bra träning av finmotoriken

Åka skidor- inomhus?
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Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt
välbefinnande.
Lpfö 10 rev 2016
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Skapande


Skapandet sker ofta som egenvald aktivitet på avdelningen t ex tejpa, klistra, klippa, rita med
pennor, lägga pärlplatta och trä pärlor.



Vi har en atelje där vi vill erbjuda barnen olika material att skapa med såsom flytande och
fast målarfärg, papier mache, lera, gips, tyg samt olika naturmaterial som kottar, pinnar mm.
Endast fantasin sätter gränser. I ateljen arbetar vi både enskilt och gemensamt.



Musik arbetar vi med varje dag då vi sjunger med barnen i samlingen, men musiken har
oftast inte sin egen plats. Det är något vi vill utveckla. Vi vill att barnen ska få prova
instrument. Vi vill presentera både sånger ur kulturarvet likaväl som moderna barnsånger.



Idag dramatiserar vi en del i samlingen. Då tar vi ofta hjälp av sång och sagopåsar. Många
lekar är även dramatiserande. Det är ett utvecklingsområde att använda drama mer
medvetet av oss pedagoger.



Vi ser dans som rörelse till musik. Vi rör oss till musik vid t ex miniröris och vid sånglekar.



Leken genomsyrar alla våra verksamheter. Vi vuxna hjälper till att stimulera leken t ex
genom att tillföra material. Vi tror att lust och glädje skapar en bra grund för lärande så alla
aktiviteter, både styrda och egenvalda, måste vara lekfulla.

Skapande är ett sätt sätt att uttrycka sig-ett språk.



Alla ljud är musik. Vad är ljud och vad är oljud?
Vem bestämmer vad som är vad?

Skapande kan även var det man gör i stunden.
Här blir det tavlor av naturmaterial på vita
dukar.

Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla
upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer
som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
Lpfö 10 rev2016
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Naturvetenskap och teknik


Barnen lär sig om maskens kretslopp, om nyckelpigans livscykel genom leken ”Det var en
gång ett ägg”, att värna om naturen och djuren, artkunskap genom lek t ex ”lövtåget”.



Barnen lär sig hur en dragkedja fungerar, upplever hur en vippbräda fungerar.



Barnen experimenterar och lär sig om olika kemiska processer och fysikaliska fenomen.



Barnen bygger och konstruerar i olika material.

Man kan konstruera med färdiga material som
Plus Plus eller Lego

Kemiska processer
Hållbar utveckling i praktiken.



Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för
hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.



Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen,
liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer
och fysikaliska fenomen.



Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor
om och samtala om naturvetenskap.



Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur
enkel teknik fungerar.



Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av
olika tekniker, material och redskap.
Lpfö 10 rev 2016
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Förskola och hem
Vi strävar efter att skapa en god atmosfär där pedagoger och vårdnadshavare känner förtroende för
varandra.
Inskolning
Det första som sker vid inskolningen är att en pedagog hälsar på barnet i sin hemmiljö.
Syftet med hembesöket är:
 Att barnet ska känna igen en pedagog sin första dag på förskolan.
 Att i lugn och ro kunna besvara förälderns frågor.
Vi har valt att ha föräldraaktivinskolning för att ge familjen en trygg start. Inskolningen bygger på att
föräldrarna är delaktiga under minst tre dagar tillsammans med sitt barn.
Information





I vår hall finns informationstavlor med veckans verksamhet för respektive avdelning.
I appen TYRA har vi en blogg där föräldrarna kan ta del av våra aktiviteter. I appen kan
föräldrar och pedagoger skicka meddelande till varandra.
Vid hämtning och lämning sker utbyte av daglig information.
Två gånger om året erbjuds man utvecklingssamtal.

Samverkan





Två gånger om året bjuder vi in till föräldramöte.
Gårdsfix
Luciafirande
Föräldrarna är välkomna att delta i verksamheten

Påverkan



På vår hemsida finns ett webbformulär där man kan lämna sina synpunkter eller klagomål
om verksamheten. Man kan välja att vara anonym om man vill.
På föräldramöten och utvecklingssamtal har föräldern möjlighet att framföra synpunkter.

Avslut


Föräldrar, barn och pedagoger fyller gemensamt i ett underlag som lämnas till skolan för att
ge bästa möjliga start.

13

Verksamhetsplan 2017

TYRA-appen. En viktig länk för oss mellan förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling.
Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga
förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och
mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära
och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha
möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och
påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om
mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och
föräldrarnas möjligheter till inflytande.
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