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Välkommen till Månskenet 

Förskolan ska sträva efter att främja alla barns utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Verksamheten ska vara trygg, rolig, lärorik samt anpassas 

till alla barn i förskolan. Hos oss på Månskenet är leken en viktig del för barnens 

utvecklig och lärande. I leken och det lustfyllda lärandets olika former 

stimuleras fantasi, inlevelse och kommunikation. I den lärande leken bearbetar 

barnen händelser och upplevelse, tränar socialt samspel och lär av varandra, 

utveckla sitt språk, sin fantasi och sitt skapande. Vi lägger stor vikt vid normer 

och värden. Vi strävar efter att uppmuntra och stärka barnens medkänsla och 

inlevelse i andra människors situation.   

 

Personal på Månskenet:  

Susanne Folkesson  - Förskollärare 

Emelie Andersson – Förskollärare 

Viktoria Ekenhagen – Barnskötare 

Stina Joelsson – Barnskötare  

 

Våra styrdokument                   Skollagen 

                                                       Lpfö 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utifrån våra styrdokument arbetar vi så här för att 

utveckla barnens…: 

 Kreativitet 

Vårt mål med den kreativa utvecklingen är att 
barn få möjlighet att testa olika former av 
skapande, så som måleri, bygg och 
konstruktion, och olika tekniker inom dessa 
områden. Barnen har möjlighet att välja 
skapande varje dag. Syftet med den kreativa 
utvecklingen är att barnen ”…utvecklar sin 
förmåga att bygga, skapa och konstruera 
med hjälp av olika tekniker, material, 
redskap.” (Lpfö98, rev. 2016)  
 
 

 Motorik 

Vi erbjuder barnen olika aktiviteter både inom- och utomhus som utvecklar 
grov- och fin motoriken, som till exempel rörelse till musik, rörelselekar, 
promenader, klippa, måla m.m. och syftet är att barnen ”…utvecklar sin 
motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse av att 
värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.” (Lpfö98, rev. 2016)  
 

 Språk 

På förskolan får barnen möjlighet till språkutveckling genom att vi alltid 
kommunicerar med varandra. Vi använder oss av sånger, ramsor, annat 
språkmaterial samt lärplattan för att främja språkutvecklingen hos barnen. Vi 
arbetar med munmotorik, gemensamma lekar, bilder och tecken som stöd.  
 ”… 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. 2016) 
 

 

 

 



 Matematik 

Barnen utvecklar sin matematiska förmåga bland annat i den lärande leken, 
samlingar, måltider, påklädningssituationer och den dagliga dialogen med 
pedagoger och barn. Exempel på hur barnen tränar sin matematiska utveckling 
är att räkna barnen i samlingen, träna lägesord, mäta och väga, se mönster, 
lägga pussel och känna takt. Den matematiska utvecklingen syftar till ”… att 
varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och 
grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt 
för mätning, tid och förändring.”(Lpfö -98, rev. 2016)  
 

 
 

 Naturvetenskap 

När vi är ute i naturen gör vi barnen medvetna om växter och djur. Barnen kan 
utforska, ställa frågor och samtala kring det dem ser. ”Förskolan ska sträva 
efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i 
naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur…” (Lpfö98 rev. 2016)  

 

 Natur och miljö 

 På vårterminen har vi "skräpplockardag" via Håll Sverige Rent. Vi pratar med 
barnen om vår miljö. Under den dagen plockar vi skräp i närområdet och lägger 
i papperskorgar. Utöver detta specifika tillfälle så diskuteras det både på 
barnen och pedagogernas initiativ vid promenader och utflykter.   
”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolan. Förskolan ska 
medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och 
miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.”(Lpfö98, rev. 2016)  
 

 

 



 Teknik 

Vi arbetar med teknik regelbundet, vi 

utforskar hur enkel teknik fungerar, tex QR 

koder. Med olika material, tekniker och 

redskap får barnen prova på att bygga, skapa 

och konstruera. ”Förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklar sin förmåga att 

bygga, skapa och konstruera med hjälp av 

olika tekniker, material och redskap.” (Lpfö-

98, rev. 2016)  

 

 Kultur 

På förskolan arbetar vi för att hålla traditioner levande. Med sång, musik, rim 

och ramsor och drama följer vi årets traditioner. Sagor och böcker är en naturlig 

del av vår vardag. En gång i månanden kommer bokbussen till oss på förskolan. 

Vid enstaka tillfällen erbjuds även barnen att följa med på teater.  "… känner 

delaktighet i sin egen kultur." (Lpfö-98 rev. 2016) 

 

 Social kompetens 

Den lärande leken är en stor del av vår dag här på förskolan och den möjliggör 
mycket av den sociala utvecklingen. Där kan vi pedagoger agera stöd för denna 
utveckling. I vår verksamhet vill vi stärka barnens självkänsla, lära dem fungera 
enskilt och i grupp samt ge barnen verktyg för att själva hantera konflikter. 
”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.”(Lpfö -98, rev. 2016)  
 

 Inflytande och delaktighet 

Syftet med barns delaktighet och inflytande är enligt Lpfö -98( rev. 2016) "att 
varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och 
därmed får möjlighet att påverka sin situation". Vi arbetar med detta genom 
att lyssna på varje barns åsikter och önskningar samt att vi observerar vad 
barnen visar intresse för i verksamheten. Vi förändrar sedan lekmiljöerna efter 
barnens behov.  



2018/2019 års prioriterade mål 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk och 

ordförråd som resulterar i att barnet utvecklar sin sociala förmåga, ta hänsyn, 

samspela och hjälpa varandra.  

 
Så här kommer vi arbeta med vårt prioriterade mål:  

Vi kommer arbeta med Bornholmsmodellen, samt lägga fouks på leken. 

Detta gör vi genom att dela barnen i mindre grupper. Lekmaterial samt vår 
miljö ses över kontinuerligt. 

Önskad effekt: Utveckla sitt talspråk och ordförråd som resulterar i att barnet 
utvecklar sin sociala förmåga, ta hänsyn, samspela och hjälpa varandra. 

 

 

 



Syftet med våra aktiviteter och rutinsituationer 

 

Lämning  

Att ge barnen ett välkomnande och tryggt bemötande samt ge möjlighet att 

utbyta information med barnet vårdnadshavare. ”Arbetslaget ska visa respekt 

för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation 

mellan förskolans personal och barnens familjer”. (Lpfö98, rev. 2016)   

 

Hämtning 

Ett tydligt avslut och att vi alla säger hej då. Berätta om dagen som varit.  

 

Måltider 

Att barnen ska få uppleva en lugn och trivsam måltid där det finns möjlighet till 

samspel, samtal och lärande. Prata om och smaka på olika sorters mat. Samtala 

och lyssna på varandra.  

 

Samling 

Våga prata i grupp, lyssna på varandra. Träna koncentrationen. Utveckla sitt 
språk och den matematiska förmågan. ”Förskolan ska sträva efter att barnen 
utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.” Förskolan ska sträva efter att 
barnen utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin 
förmåga att leka med ord…”. (Lpfö -98, rev.2016)   
 

Lärande lek inne 

Bearbetar händelser och upplevelser. Lära sig av varandra. Konfliktlösning. 

Utveckla sitt språk, sin fantasi och sitt skapande. Träna socialt samspel. Träna på 

att fatta egna beslut. Öva motoriken. ”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 att ansvara för gemensamma regler” 

(Lpfö98 rev. 2016) 

 



Lärande lek ute 

Uppleva skiftande årstider. Öva grovmotorik, socialt samspelt och främja 

fantasin. (Se även punkten ovan) ”Verksamheten ska ge utrymme för barnens 

egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som 

utomhus.” (Lpfö98, rev. 2016)   

 

Vila 

Avslappning. Vila för att orka med dagen. 

Läsvila:  

Språkutveckling, kunna lyssna och återberätta. ”Utvecklar ett nyanserat 

talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”. Utvecklar sitt 

intresse för bild och text” (Lpfö-98 rev-2016) 

 

På och avklädning 

Öva fin- och grovmotorik. Sträva mot att barnen ska lära sig att klä på sig på 
egenhand. ”…självständighet och tillit till den egna förmågan.” utvecklar sin 
motorik, koordination och kroppsuppfattning..(Lpfö -98, rev. 2016)  
  
 

Traditioner (födelsedagar och andra högtider) 

Vi har traditioner för att föra vårt kulturarv vidare. Vi har också ett uppdrag, 

enligt läroplanen att föra traditioner vidare. Dem skapar, samhörighet, glädje 

och gemenskap samt ger barnen trygghet och en känsla att allt återkommer. 

”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 

rev2016)  

 

 



Samverkan med förskoleklass 

Hjälpa och förbereda barnen och föräldrar att ge dem en trygg övergång till 

annan avdelning/skola. 

 

Föräldrasamverkan 

Ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i verksamheten. För att utveckla 

förskolans innehåll samt få ett förtroendefullt samarbete. ”Föräldrarna ska ha 

möjlighet att inom ramen för dem internationella målen vara med att påverka 

verksamheten i förskolan” (Lpfö98 rev2016) 

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Ger oss kunskap om hur förskolans kvalité, dvs. 

verksamhetens organisation, innehåll och 

genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa 

möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. ”att 

varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras 

för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan 

tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i 

enlighet med läroplanens mål och intentioner” (Lpfö98 

rev2016)  

 
 

Planeringsdagar då verksamheten är stängd: 

Ht-18: 21 september 

Vt-18: 18 mars 

 

Avslutningsvis: 

Föräldrarna har det yttersta ansvaret för barnets fostran. (föräldrabalken) 

All personal arbetar under tystnadsplikt. (sekretesslagen) 

Då barn far illa har all personal anmälningsskyldighet. (socialtjänstlagen) 


