
Arbetsplan för avd. Stjärnfallet läsåret 

2016/2017 
 

 

Vi har 22 platser på avd. Stjärnfallet 3-5 år. 

11 pojkar och 11 flickor, varav 

8 födda 2011 

7 födda 2012 

7 födda 2013 

 

 

Personal: 

Emelie Kant, fsk 100% 

Therese Ek, fsk 100% 

Jennie Karlsson, bsk 100% 

Saga Johansson, resurs 75% 

 

 

 

En dag på förskolan: 

 

6.00      Förskolan öppnar på avd. Månskenet 

6.45      Vi går till resp. ”spår” (Stjärnfallet & Månskenet) 

8.00         Frukost 

8.30      Delning av gruppen. En grupp  

      går ut, den andra stannar inne. Lärande lek/skapande. Fri fruktstund. 

10.00      ”Inne-gruppen” går ut. Alla har lärande lek på gården. 

11.00      Alla går in och ha gemensam samling. 

11.15      LUNCH 

12.00      Läsgrupper/massage/vila. 

13.00      ”Lugna” aktiviteter. 

13.30      Alla går ut. 

14.00      Städning. 

14.15      Mellanmål. 

15.00      Lärande lek ute/inne. 

16.30      Alla avdelningar är tillsammans. 

18.30      Förskolan stänger. 

 

 

 

 

 

 



Vi jobbar genomgående med vår värdegrund. 

 
 ”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och 

hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas 

fram och synliggöras i verksamheten. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för 

de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga 

förebilder.”          Lpfö98, rev. 2010 

 

Så här ser en vecka ut på Stjärnfallet; 

 

Måndag; Delade i grupper. Ena gruppen skogen. Andra gruppen arbetar inne med 

temat. 

Tisdag; Delade i våra grupper. 

Onsdag;  Delade i grupper. Ena gruppen skogen. Andra gruppen arbetar inne med 

temat. 

Torsdag; Utevistelse i helgrupp. 

Fredag; Lärande lek. Massage/avslappning. 

 
”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik 

för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, 

fostran och lärande bildar en helhet.” 

           Lpfö98, rev.2010 

 

Föräldrasamverkan: Tamburkontakt vid lämning och hämtning. 

      Veckobrev 

      Utvecklingssamtal 1 gång/termin el. vid behov. 

      Föräldramöte 1 gång/termin. 

      Luciafest /sommarfest. 

 
”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.” 

    Lpfö98, rev. 2010 

 

Planeringsdagar då verksamheten är stängd;  Ht 2016-09-23 

         Vt 2017-04-18 

 

Syftet med våra aktiviteter och rutinsituationer: 

 

¤Lämning och hämtning. 

 

Vårt mål är att föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar sitt barn hos oss och att 

barnet ska känna lust och tillit till vår verksamhet. 

Vi tycker att den dagliga kontakten med föräldrar är viktig då vi kan byta info med 

varandra och lyfta funderingar i stort eller smått. 

Vi försöker så långt det är möjligt att komma och möta barnen vid lämning, annars 



vill vi att ni kommer in i verksamheten och överlämnar barnen. 
 
”Pedagoger i förskolan ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en 

tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.”   Lpfö98, rev. 2010 
 

¤Måltider 
 

Vi strävar efter en lugn trevlig stund tillsammans runt måltiden. Vi tränar ett gott 

”bordsskick” och vill ge barnen en positiv bild kring mat och hälsa. 

Måltiderna är ett bra tillfälle för språkträning. Samspelet och kommunikationen stärks 

runt matsituationen. 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.” 

           Lpfö98, rev. 2010 
 

¤Samling 
 

Genom att vi dela barnen i grupper gers tillfällen att våga tala i grupp och att lyssna 

på varandra. Vi strävar efter att varje barn ska känna delaktighet i samlingen. 
 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för 

egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.” 

           Lpfö98, rev. 2010 
 

¤Lärande lek ute och inne 
 

I lärande leken får barnen möjlighet att använda sin nyfikenhet och fantasi till att 

utveckla leken och samspelet med varandra.  
 

Vi vuxna lägger stor vikt vid att vara härvarande och vägledande, samt ge barnen 

möjligheter att hitta lösningar i ev. Konflikter. 
 
”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former 

stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka 

och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.” 

           Lpfö98, rev. 2010 
 

¤Vila/läsgrupper 
 

Efter lunchen delar vi in barnen i tre grupper. Syftet är att barnen ska få en lugn stund 

genom att lyssna på en vuxen som läser/berättar en saga eller gör en lugn aktivitet vid 

ett bord. Vi använder oss också av massage-sagor. 
 
”Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och 

miljö. Så väl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat 

sätt.” 

           Lpfö98, rev. 2010 



¤På- och avklädning 
 

Här tränar barnen sin motorik och kroppsuppfattning. De får känna ”jag kan själv”. 

Vi tycker att det är viktigt att barnen lär sig att känna igen sina egna kläder/saker och 

att hålla lite ordning vid sin hylla i tamburen. 
 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.” 
 

           Lpfö98, rev. 2010 
 

¤Kreativ utveckling 
 

Vi vill erbjuda barnen utmaningar med olika material och tekniker i skapande 

aktiviteter så att de kan få ge uttryck för sin kreativitet. 
 
”Förskolan ska sträva efter att alla barn 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.” 

           Lpfö98, rev. 2010 
 

¤Motorisk utveckling 
 

Vi erbjuder barnen olika aktiviteter med syfte att stimulera och utveckla barnens 

grov- och finmotorik samt koordination och kroppsuppfattning. 

Barnen ska känna lust och tycka att det är roligt att röra sig. 
 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling.” 
 

           Lpfö98, rev. 2010 
 

¤Sociala utvecklingen 
 
”Förskolan skall sträva efter att alla barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för 

egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.”     

           Lpfö98, rev. 2010 
 

Det sociala samspelet är en viktig grund för det dagliga arbetet och för barnens 

framtid. Vi lägger stor vikt vid vår gemensamma värdegrund som innefattar bl. a 

att visa hänsyn, stärka självkänslan; ”jag duger som jag är”, att visa respekt för 

varandra och vår omvärld. Som pedagoger jobbar vi aktivt med att vara goda 

förebilder för barnen så att vi tillsammans skapar en lustfylld verksamhet. Vi 

använder oss av ”10 små kompisböcker”, känslobollar, sånger och ramsor. Vi 

använder också massage vuxen-barn, barn-barn, så att barnen vänjer sig vid 

kroppskontakt och att komma nära varandra på ett positivt sätt. 
 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att 

hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.” 

 

 



¤Kulturell utveckling 
 

En gång/månad kommer bokbussen till oss, då lånar vi böcker och CD-skivor. 

Teaterföreställning erbjuds en gång/år. Vi tar upp och samtalar om traditioner när det 

under årets gång blir aktuellt med t ex lucia, jul och påsk. 
 
”Förskolan skall eftersträva att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och 

respekt för andra kulturer.” 

           Lpfö98, rev. 2010 

Det finns olika ursprungsnationaliteter hos barnen i gruppen. 
 

¤Språkutveckling 
 

Vi vill ge barnen ett bra ordförråd, träna uttal och språkförståelse. Detta är ett aktivt 

arbete som pågår under hela barnets vistelsetid på förskolan. 
 
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt 

sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra.” 

           Lpfö98, rev. 2010 
 

 

¤Matematisk utveckling 
 

Vårt syfte är att skapa ett intresse och göra barnen nyfikna på matematik. Vi använder 

begrepp som under – över, dvs ”lägesord”, räkneord och mönster, för att tydliggöra 

för barnen vad matematik kan innebära. Detta är också ett arbete som pågår under 

hela dagen t ex vid samtal i matsituationen då vi delar frukt, eller i samlingen då vi 

räknar barnen som är närvarande men även lediga barn.  
 
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och 

använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen.” 

           Lpfö98, rev. 2010 
 

¤Natur- och miljöutveckling 
 

Vi besöker skogen vid ett tillfälle varje vecka. Vi följer naturens växlingar och 

använder oss av naturmaterial i vårt skapande arbete. Det är viktigt tycker vi att lära 

barnen att vistas i och att värna om naturen. 
 
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp 

och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.” 

           Lpfö98, rev. 2010 
 

Vi deltar i ”skräpplockardagen” som anordnas av ”Håll Sverige Rent”. Det är ett 

tillfälle att samtala med barnen om att vara rädd om miljön och att inte skräpa ner i 

naturen. Vi sorterar matavfall. 

 
 



¤Barns inflytande och delaktighet 
 

Vi är lyhörda för barnens önskemål vad gäller lekmaterial och lekmiljön. Vi 

pedagoger har valt tema och barnen blir därefter delaktiga i tankeprocessen och 

utförandet av densamma. Under stora delar av den lärande leken har barnen 

inflytande över vem och vad de vill leka med. 
 
”Förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och 

därmed få möjlighet att påverka sin situation.”  

           Lpfö98, rev. 2010 
 

¤Teknik-, bygg- och konstruktionslek 
 

Vi ser till att det finns material såsom kapplastavar, lego, pärlor, pussel, papprör, 

klossar och en miljö som stimulerar barnen till kreativ bygg- och konstruktionslek. 
 
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med 

hjälp av olika tekniker, material och redskap.” 

           Lpfö98, rev. 2010 
 

¤Samverkan med förskoleklass, fritidshem och skola 
 

Under vårterminen har vi överinskolningar med berörd personal på förskoleklass och 

fritids. Personalen besöker oss på förskolan och barnen får hälsa på ett antal gånger 

på skolan där de får vara med och leka på skolgården samt äta i matsalen. 
 
”Förskollärare skall ansvara för att samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem 

för att stödja barnens övergång till dessa verksamheter.” 

           Lpfö98, rev. 2010 
 

 Traditioner 

 Födelsedagar; Vi uppmärksammar barnens födelsedagar med att tända 

ljus, sjunga en sång och överlämna kort. 

 Påsk; Vi påskpysslar under veckan innan påsk. 

 Midsommar; Alla barn på avdelningen blir inbjudna till midsommarfest 

då hela Vitsippan firar tillsammans. Vi klär midsommarstång, dansar och 

äter glass. 

 Advent/jul; Vi pratar om advents- och jultraditioner i samlingen med 

barnen. Alla barnen på avdelningen blir inbjudna till jul-lunch. Vi 

planerar någon form av jul-mys tillsammans med barnen och deras 

familjer istället för luciatåg. 

 Förskolans dag; Alla barn är välkomna till en gemensam aktivitet på 

Vitsippan. 

 
”I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att 

överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till 

nästa.”                   Lpfö98, rev. 2010 



Verksamhetsmål för 2016/2017 

 

Normer och värden 

MÅL: En trygg barngrupp där vi respekterar och hjälper varandra. 

 Vi är rädda om våra saker och städar undan efter oss. 

 Att stärka barnens självkänsla och att lära dem att fungera enskilt och i grupp. 

 Att lära barnen hantera en konflikt. 

SÅ HÄR arbetar vi för att nå våra mål: 

 Härvarande pedagoger med ett gemensamt förhållningssätt. 

 Gott bemötande av barn och föräldrar. 

 Gemensamma regler tillsammans med barnen. 

 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.” 

           Lpfö98, rev. 2010 

 

Utveckling och lärande 

MÅL: Levande lekmiljö som ständigt utvecklas utifrån barnens behov. 

 Strukturerad samling med tydligt innehåll; språk, kommunikation och 

 matematik. 

 Utveckla barnens motorik. 

 Stimulera intresset för naturvetenskap. 

SÅ HÄR arbetar vi för att nå våra mål: 

 Vi uppmärksammar och lyssnar på barnens intressen och formar lekmiljön 

 därefter. 

 Pedagogerna är närvarande i leken. 

 Regelbundna samlingar som stimulerar barnens matematiska och språkliga 

 utveckling. 

 Utforskar närmiljön varje vecka. 

 Vi erbjuder dagligen aktiviteter som stimulerar den motoriska utvecklingen och 

 ger barnen utmaningar att växa i sitt lärande. 
 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.” 

           

           Lpfö98, rev. 2010 
 

Barns inflytande 

MÅL: Delaktighet i lekmiljöns utformande. 

 Att ansvara för sina egna handlingar och närmiljön. 

SÅ HÄR arbetar vi för att nå våra mål: 

 Vi utgår från barnens intressen vid val av lekmaterial. 

 Vi hjälps åt att städa och att hålla ordning på avdelningen. 

 Vi skapar gemensamma regler och förhållningssätt tillsammans med barnen. 
 
”Arbetslaget ska ta tillvara varje barns förmåga och vilja att ta ett större ansvar för sig själv och för 

samvaron i barngruppen.”        Lpfö98, rev.2010 
 



Förskola och hem 

MÅL: Att barn och föräldrar känner sig välkomna. 

 Att hålla föräldrar uppdaterade om verksamheten och ge möjlighet till 

 inflytande. 

SÅ HÄR arbetar vi för att nå våra mål: 

 Daglig kontakt vid lämning/hämtning. 

 Veckobrev. 

 Föräldramöte med diskussionsfrågor. 

 Utvecklingssamtal/inskolningssamtal 

  
”Förskolan ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och 

lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal och beakta föräldrarnas 

synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.” 

           Lpfö98, rev. 2010 
 

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. 

MÅL: Att övergången från förskola till förskoleklass och fritidshem ska bli så bra 

 som möjligt. 

SÅ HÄR arbetar vi för att nå vårt mål: 

 Vi följer de riktlinjer som området har fastlagt. 
 
”Förskolan ska ansvara för att samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för 

att stödja barnens övergång till dessa verksamheter.     Lpfö98, rev. 2010 
 

Uppföljning, utvärdering och utveckling. 

MÅL: Att hitta ett fungerande sätt som synliggör dokumentationen kring barnen i den 

 dagliga verksamheten och att utifrån våra observationer reflektera, utvärdera, 

 utforma och utveckla vår verksamhet. 

SÅ HÄR arbetar vi för att nå våra mål: 

 Vi använder oss av kvalitetssnurran. 

 Vi använder lärplattan som ett verktyg för dokumentation i den dagliga 

 verksamheten. 
 
”Förskolan ska ansvara för att resultat av dokumentation, uppföljning och utvärdering i det systematiska 

kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling 

och lärande.”          Lpfö98, rev. 2010 

  

 

 

 

 


