Arbetsplan!
Hanemålagårdensförskola
Lyckan
2016/17

Förskolan bedriver en målinriktad & medveten pedagogisk verksamhet.
Barnen ska få en god, trygg och kärleksfull omsorg och gemenskap. Få stöd & möjlighet att
utveckla sin personlighet och kompetens. Förskolan ger en god start för ett livslångt lärande.
Genom vårt arbete förmedlar och förankrar vi vår gemensamma värdegrund!

FÖRSKOLANS STYRDOKUMENT:
 Skollagen
 Lpfö 98 – förskolans läroplan
 Förskole – skolplanen för Nybro kommun
 Förskolans arbetsplan

Gruppens sammansättning
Vi har 20 barn.
14 pojkar och 6 flickor.
4 barn födda 15
4 barn födda 14
4 barn födda 13
6 barn födda 12
2 barn födda 11

Personal
Camilla Gustafsson – Förskollärare 100 %
Helén Madehall – Förskollärare 100 %
Diana Roos – Förskollärare 50 %
Shilan Saleh - Stud. förskollärare 75 %
Beatrice Adolfsson – Barnskötare 75 %

På Hanemålagården har vi
eget kök, där man tillagar maten på
plats.

Rutiner

06:00 Förskolan öppnar på
Rödbetan
07:30 Går vi till våra
avdelningar
08:00 Frukost
08:30 lärande lek
Alla hjälps åt att städa
9:00 4 barn går till Ängen
(år: -11-12) Mån-Tor.
09:30 Samling och fruktstund
10.00 Ute lek eller någon annan
aktivitet
11:15 Avslutar lek och aktivitet
11:15 Två barn och personal
dukar & hämtar lunchen.
11:30 Lunch
12:30 Vila med
sagoläsning/massage/stegvis
13:00 Ute lek/lärande lek inne
14:15 Städning av gården/
plocka undan inne
14:30 Mellanmål
15:00 Lärande lek ute eller inne
16:30 Avdelningen stänger och
vi samlas på någon av
avdelningarna.
18:00 Förskolan stänger!

Så här ser en vecka ut på Lyckan:
MÅN: Fm: Kl: 9.00 går 4 barn till Ängen tillbaka till Lyckan 13.00
Tema: ”I min värld” Banangruppen och Äppelgruppen .
Em: Läsvila/Flanosagor/Språkträning.
TIS: Fm: Kl: 9.00 går 4 barn till Ängen tillbaka till Lyckan 13.00.
Skogsstjärnerunda för ca:3 barn (3-5 år) Sång och rytmik för oss
som är kvar på Lyckan. Em: Massage
ONS: Fm: Kl: 9.00 går 4 barn till Ängen tillbaka till Lyckan 11.30.
Tema: ” I min värld ” Banangruppen, Pärongruppen och Äppelgruppen.
Em: Läsvila/språkträning
TORS: Fm: Kl: 9.00 går 4 barn till Ängen tillbaka till Lyckan 11.30.
Tema: ” I min värld ” Pärongruppen, Äppelgruppen, Bokbussen kommer
till oss en torsdag i månaden. Em: Läsvila.
FRE: Fm: Stegvis för 4-5 åringar, 5-årsgruppen kl.9.00-11.00 Lyckan
planering. Em: Läsvila/språkträning, vi går kontinuerligt till
återvinningen/städa uteförrådet.



Alla dagar har vi frukt vid samlingen på förmiddagen.
Innan lunchen har vi en kort samling där vi sjunger och gör ramsor tillsammans.

Vår gård!

NORMER & VÄRDEN
(Lpfö98, s.8)
• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
• 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, och
• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Detta genomsyrar hela vår verksamhet!
Vi som pedagoger är ett föredöme & en positiv förebild för barnen, föräldrar och kollegor.
För de äldre barnen använder vi som stöd StegVis materialet, som ska utveckla social och
känslomässig kompetens hos barnen. Få möjlighet att i en mindre grupp prata och ta upp
olika funderingar som man har omkring ”kompisskap”. De får öva förmågan att ta hänsyn
till och leva sig in i andra människors situation och vilja att hjälpa andra. Tillsammans med
barnen har vi gjort ”trivselregler” som är positivt skrivna. Ex. *Alla får vara med. *Vi är
rädda om våra saker. *Säger snälla saker till varandra. *Hjälper varandra. *Lånar ut och
delar med oss. * Att prata med små bokstäver.
Vi har även en symbol för varje regel så att de ska veta vad det står för.
Vi ser det som en styrka att ha åldersblandat/syskongrupp hos oss. De äldre får känna sig
duktiga & hjälpsamma, och ta hänsyn. De yngre ser upp till och lär sig mycket av de äldre
barnen.
Vi uppmanar barnen att hjälpa varandra och ta emot hjälp ifrån en kompis t.ex. Vid
av-& påklädning. Det är viktigt att man blir ”lyssnad på” att man vågar säga: -NEJ el.
– Stopp jag vill inte! Och att detta respekteras.

Trivselregler

Stegvis

UTVECKLING & LÄRANDE
(Lpfö98, s.9-11)
• 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
• 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,
• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle
påverkar varandra,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
*tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur

På Lyckan försöker vi skapa en stimulerande & utvecklande miljö. Vi har små lokaler, men
försöker att använda dem på bästa sätt, genom att ändra miljöerna och material med
jämna mellanrum. Syftet med ”skogsstjärnerundan” lära om naturen, rörelseglädje,
matematiska övningar såsom mäta, räkna, storlek, antal m.m. Till återvinningen går vi
regelbundet för att barnen ska bli delaktiga & förstå naturens olika ”kretslopp”. Att städa
vårt uteförråd och att ha både höst & vårstädning av gården, är ett led i att ta ansvar
och att vara rädd om våra saker.
De yngre barnen tränar sig på att känna igen sitt namn, träna språket genom rim, ramsor &
sång. Allt vi gör sätter vi medvetet ord på.
Under vintertid har vi ”kluringen” där alla 4-5 åringar får olika uppgifter som de ska lösa
både enskilt och tillsammans.
Språkträning/språklek har vi flera gånger i veckan med en liten grupp barn.
På Lyckan har vi ”VeckansAnsvarig för växthuset, komposten och dukning. Det innebär att
två barn tillsammans, får servera frukt vid f.m:s samling, duka till lunch & berätta maten
även gå ut med kompostspannet och tömma i komposten, även hjälpa till att vattna, skörda i
vårt växthus.

BARNS INFLYTANDE
(Lpfö98, s.12)
• 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.
Vårt tema det här läsåret är: ”I MIN VÄRLD” Vi har delat in barnen i tre grupper:
” Banangruppen ” (1-2 år) ” Pärongruppen ” (3-år) och ”Äppelgruppen” (4-5 år).
Vi har gemensamt på hela förskolan bestämt temat ” I MIN VÄRLD” och utifrån detta
lyssnar vi av barnens intresse och bestämmer vilken riktning temat ska ta.
Tillsammans med sina föräldrar får barnen en uppgift att ta med sig hem, som de sedan
redovisar för sina kamrater på förskolan.

TEMA: I MIN VÄRLD!

ÄppelGruppen

PäronGruppen

BananGruppen

FÖRSKOLA OCH HEM
(Lpfö98, s.13)
• att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan
• att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen
konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
• utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och
• att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
Förskolan är ett komplement till hemmet, samarbete ske i ett nära och förtroendefullt
samarbete med hemmet.
Föräldrar är alltid välkomna att delta i vår verksamhet!
Tillsammans med barnen skickar vi ut en inbjudan till föräldrarna, att de är välkomna att
besöka oss på Lyckan för att få en inblick i sitt barns vardag.
Vi hoppas på en så rak kommunikation som möjligt, där både vi och föräldrar kan ställa
frågor och reda ut eventuella oklarheter.
Föräldrarna på Lyckan har möjlighet att utvärdera vår verksamhet genom en årlig
”trivselenkät” som ligger på nätet, samt på våren utvärdera ”hemuppgiften”.
Även våra 5-åringar får svara på en ”trivselenkät”. (Vi pedagoger intervjua dem)

För att kunna vara med och påverka (inom ramen av läroplanen) krävs en viss
inblick i verksamheten. Detta får man genom:
* Temat: ”I MIN VÄRLD”
*Inskolningen
*Utvecklingssamtal/inskolningssamtal
* Vårfest/ familjefest!
*Daglig kontakt vid hämtning och lämning.
*Vecko-mail ”LyckanNytt”
*Planeringskalendern & whiteboardtavlan i tamburen.
*Föräldramöte har vi på hösten & våren. Informativt på hösten och på våren föreläsning.
*Föräldrainbjudan. Som förälder är man
timmar.

-ligt välkommen att hälsa på oss under några

*Drop-in, Barn och föräldrar blir bjudna på fika i samband med hämtning.
*Lucia
*Dokumentation i tamburen för att synliggöra vår verksamhet. (Med kopplingar till Lpfö98)

SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASS OCH SKOLA,
FRITIDSHEM.
(Lpfö98, s.13-14)
• att samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja barnens övergång till
dessa verksamheter.
Blivande 6åringar kommer att gå i en ”5årsgrupp” med start v.45. Syftet är att stärka
gruppkänslan och upptäcka andra kompisar på de andra avdelningarna därigenom öka
tryggheten inför start av förskoleklass. Under våren brukar vi leka ute på skolgården,
besöka lokalerna, äta i matsalen, gå till gymnastiksalen och träffa barn som kommer från
andra förskolor i kommunen. Barn och föräldrar blir inbjudna att besöka förskoleklass vid
ett tillfälle.
Överlämningskonferens från förskola till förskoleklass sker i juni, med föräldrarnas
medgivande.
Klass 2 från Hanemålaskolan har kommit till oss tillsammans med en fritidspedagog och läst
en bok som de valt ut innan. Efter läsningen har de stannat en stund och pusslat, spelat
spel m.m. Detta har varit ett mycket uppskattat inslag av våra barn!!

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING.
(Lpfö98, s.14-15)
Förskollärare ska ansvara för
• 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.
Arbetslaget ska

• kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt
utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och
intentioner.
• dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
-föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka samt hur deras perspektiv tas till
vara.
Vid varje vårtermins slut har vi en ½ dags utvärdering, då ges det tillfälle att reflektera
och diskutera i arbetslaget hur året har varit. Vi följer upp våra kvalitetssnurror vad som
har varit bra, mindre bra. Blickar framåt och funderar på vad som kan bli bättre och
utvecklas. Synliggör vår dokumentation genom att hänga upp den i tamburen där man kan
läsa & se vad som händer hos oss.
Vi dokumenterar fortlöpande i barnens egna pärmar med mycket bilder & teckningar.
Observationer gör vi kontinuerligt inför våra utvecklingssamtal. Varje läsår kommer BHV till
oss och vi har då en gruppgenomgång (med föräldrarnas medgivande)
Genom ”gruppmail” till föräldrarna kan de få en inblick i verksamheten och möjlighet att
påverka och utvärdera den.

Planeringsdagar då verksamheten är stängd!
H.t-16: fredagen 25/9
V.t-17: måndagen 18/4

Syftet för våra aktiviteter och rutinsituationer
Lämning: Att säga ”hej!” så att barnen och föräldrarna ska känna sig
välkomna & sedda när de kommer.
Hämtning: Att man som förälder känner att man får svar på ev.
funderingar, och vi pedagoger få möjlighet att berätta hur dagen har varit.
Måltider: Barnen ska få äta sig mätta av en allsidig kost, en trevlig stund
på dagen med samtal kring bordet där alla kommer till ”tals”.
Samling: Känna gemenskap i gruppen, hur ser dagen ut? Vilka är här?
Lärande lek: Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att fungera
enskilt och i grupp. De väljer själva med vem och med vad de ska leka.
Lärande lek ute: Att de ska lockas till lek, rörelse och fantasi. Har
möjlighet att leka i avskildhet.
Fruktstund: Har vi varje dag en gång på förmiddagen, efter lunch och till
sist om man är kvar efter kl. 16.45.
Kreativa utvecklingen: Att man får möjlighet att prova på och skapa i många
olika tekniker.
Motoriska utvecklingen: Få kontroll över sin kropp och träna sina
grovmotoriska grundrörelse & utmana barnen till rörelseglädje i grupp.
Vila: De yngsta barnen sover för att orka med resten av dagen.
På och avklädning: Grov och fin-motoriskträning och få möjlighet att hjälpa
varandra.
Kulturella utvecklingen: Vi får möjlighet att gå på någon form av teater en
gång per år.
Massage: Kunna varva ner och ta emot massage (Beröring).

Sociala utvecklingen: Att utveckla sin empatiska förmåga, knyta kontakter
och samarbeta.
Språkutveckling: Låta alla barn få komma till tals och ge dem språkutrymme.
Matematisk utveckling: Ge barnen möjlighet att reflektera och utmana i det
matematiska tänkandet.
Naturvetenskaplig utveckling: Väcka barnens nyfikenhet och intressen kring
naturvetenskapliga fenomen.
Natur & miljö utvecklingen: Få förståelse för kretsloppet och värna om
natur och djur.
Barns inflytande & delaktighet: Att ge barnen möjlighet att påverka olika
beslut under sin förskoletid.
Teknik/bygg & konstruktions utveckling: Ge barnen material att utveckla och
utmana sin lust till konstruktionslek och kreativitet.

Samverkan med förskoleklass,fritidshem & skola: Ge barnen en inblick i
deras verksamhet och en trygg övergång.

Traditioner
Födelsedagar: När barnen fyller år samlas vi och
sjunger, hurrar för dem. De får en
födelsedagssiffra och välja en favoritsång eller
lek.
De som vill får ha födelsedagskronan på sig.
Till lunch får de duka med sugrör och servetter vid sitt bord.
Påsk: Vi påskpysslar veckan före påsk. På skärtorsdagen
får de barn som vill komma till förskolan utklädda. De
barn som är här äter påsklunch.
Midsommar: Alla barn på Hanemålagården bjuds in till
vårt midsommar firande, där vi klär vår midsommar
stång och sjunger, dansar och leker. Vi dukar långbord
och äter midsommarlunch.
Advent: Vi ”tänder” ett ljus varje måndag fram till jul.
Varje barn får öppna en lucka i vår adventskalender.
Lucia: Vi bjuder in föräldrar och syskon till luciafirande,
där det bjuds på skönsång och därefter bjuds det på
glögg, saft och barnens egenhändigt bakade pepparkakor
Julfest: Barnen bjuds in till julbord med dans kring vårt
stora ”julträd” ute på gården. Har vi tur kommer tomten!

”Väcka intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet”.

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)

