
 
 

Arbetsplan för 
Hanemålagårdens förskola 

– Rödbetan 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innehållsförteckning 
 

1. Välkommen till Rödbetan………………………………………………………………… 1 
 
 

2. Våra rutiner……………………………………………………………………………………… 2 
     2.1 Så här ser en vecka ut…………………………………………………………… 2 
 
 
 
3. Verksamhetens mål för 2017-2018………………………………………….. 3 
3.1 Normer och värden…………………………………………………………………….. 3 
3.2 Utveckling och lärande……………………………………………………………… 4 
3.3 Barns inflytande…………………………………………………………………………. 5 
3.4 Förskola och hem……………………………………………………………………….. 5 
3.5 Samverkan med förskoleklassen, skola & fritidshemmet…. 5 
3.6 Uppföljning, utvärdering och uppföljning………………………………     6 
 
 
4. Syfte för våra aktiviteter & rutinsituationer……………………….. 7 
 
 
5. Traditioner……………………………………………………………………………………      9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. VÄLKOMMEN TILL RÖDBETAN 
 
Vårt huvudsakliga mål är att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt 
lärande. Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Viktigt för 
oss här på Rödbetan är värdegrunden. Att barnen utvecklar ett gott socialt 
samspel, ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att 
hjälpa andra. Vi prioriterar även den fria leken. I den lärande leken bearbetar 
barnen händelser och upplevelser, träna socialt samspel och lär sig av varandra, 
utveckla sitt språk, sin fantasi och sitt skapande. Tema arbete, skapande 
verksamhet, rörelselekar, sång och musik, skogspromenader, utelek, språk och 
matematik är bara några exempel på vad som ingår i vår verksamhet.  
På Hanemålagården har vi även ett eget kök med god hemlagad mat & nybakat 
bröd. Variationen och den goda maten uppskattas bland barnen.  
 
Våra styrdokument på förskolan är:    Skollagen 
                                                           Förskolans läroplan Lpfö98 
                                                           Förskole- och skolplan för Nybro kommun 
                                                           Arbetsplan 
 
Gruppens sammansättning 
 
Vi har 22 barn. 
11 pojkar och 11 flickor. 
 
6 barn födda -16 
4 barn födda -15 
2 barn födda -14 
5 barn födda -13 
5 barn födda -12 
 
 
 
Personalen på Rödbetan:  
 
Margita Elgström 
Emelie Andersson  
Maria Nilsson  
Maria Thunman 
 
 
 
 
 
 



2. VÅRA RUTINER 
 
06:00 Förskolan öppnar på Rödbetan 
07:30 Går vi till våra avdelningar 
08:00 Frukost och därefter lärande lek 
09.00 Delas in i 2 åldersindelade grupper (måndag-torsdag) 
Guldstjärnorna (äldre) inne 9.00-10.15 
Silverstjärnorna (yngre) ute 9.00-10.15 
09:30 Fruktstund 
09:30 Tema/annan aktivitet. Lärande lek ute. 
10.15 Byte av inne-uterum 
11:15 Ett barn och personal förbereder lunchen  
11:15 Avslutar lek och aktivitet – städning 
11:30 Lunch 
12:15 Vila/sagoläsning 
12.30 Planerad aktivitet/värdegrund 
13:00 Lärande lek  
14:15 Städning 
14:30 Mellanmål 
15:00 Lärande lek ute 
16:30 Vi går ihop på en avdelning.   
18:00 Förskolan Stänger 
 
 
 
 
2.1 Detta är ett exempel på hur en vecka kan se ut på Rödbetan: 
 

 
 
 
 



3. VERKSAMHETENS MÅL FÖR 2017-2018 
 

3.1 NORMER OCH VÄRDEN:  
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar:  
- öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. 
- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att 
hjälpa andra. 
- förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund oh 
oavsett kön, etisk tillhörighet……. 
- respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. (Lpfö98 s.8) 
 
Så här arbetar vi för att nå vårt mål: 
Vi vill öka barnens förmåga att fungera bra 
tillsammans socialt och emotionellt. Det gör vi bland 
annat genom att arbeta med värdegrunden 
kontinuerligt.  
Vi har även en planerad eftermiddag där vi lägger 
lite extra vikt kring just värdegrunden. Detta 
resulterar i att barnens sociala och emotionella 
kompetens utvecklas, samt att förstå egna och 
andras känslor.  
Normer och värden är något som ständigt 
genomsyrar hela vår verksamhet. I den lärande 
leken arbetar vi mycket med samarbetsövningar 
samt lekar där barnen utvecklar förmågan att ta 
hänsyn och hjälpa andra. Tillsammans med barnen 
gör vi Rödbetans trivselregler. 
 

 
    Rödbetans trivselregler:  

                                                     
Vi är snälla mot varandra 

 
Alla får vara med och leka 

 
Vi går inomhus 

 
Vi ska sitta på stolen 

 
Vi lyssnar på varandra 

 
Vi pratar med varandra 

 
 
 



3.2 UTVECKLING & LÄRANDE:  
Förskolan skall sträva efter att varje barn:  

- Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 
- Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och 

förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.  
- utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt din förmåga att leka 

med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera 
med andra.  

- utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över 
och pröva olika lösningar av egna och andras problemlösningar.  

- Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar 
och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, 
dans och drama. 

- utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 
människors natur och samhälle påverkar varandra. (Lpfö 98 s. 9-10) 

 
 
Så här arbetar vi för att nå vårt mål:  
Vi har en miljö som stimulerar och inbjuder till nyfikenhet, lust och förmåga att 
leka och lära. Barnens nyfikenhet resulterar i att de ställer fler frågor och får 
ett utökat ordförråd.  Barnen deltar i många uttrycksformer som lärande lek, 
bild, rörelse, sång, skogsutflykter, musik samt skapande med hjälp av olika 
material.   
Genom sagor och samtal utvecklar barnen sin 
förmåga i att lyssna, berätta och att 
reflektera. Barnen får möjlighet att följa 
med en pedagog till bokbussen och då vara 
med att välja vilka böcker vi ska läsa. Vi 
använder oss av enkla matematiska begrepp, 
experiment, utforskande där barnen får 
undersöka, reflektera över och pröva olika 
lösningar. Vi går kontinuerligt till skogen där 
vi använder oss av aktivitetskort med 
matematiska övningar såsom mäta, räkna, 
jämföra, storlek, antal, sortera, lika-olika, 
mönster m.m. Vi pratar också om naturens 
kretslopp. Flera gånger per termin får barnen 
följa med till vår kompost, vårt växthus samt 
följa med till återvinningen. 
 
 
 
 
 
 



3.3 BARNS INFLYTANDE 
Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

- 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. (Lpfö 98 s. 11) 

 
Så här arbetar vi för att nå vårt mål: 
Barnen får vara med och bestämma delar av dagen och vilka trivselregler vi ska 
ha på Rödbetan för att barnen ska få en bra miljö att vistas i. Personalen ger 
barnen tid att uttrycka sig och förklara sig. Någon gång per termin ska barnen 
ha fått chansen att tillsammans med en pedagog välja aktivitet som alla 
gemensamt deltar i. Genom samtal förbereder vi barnen att ta handlingar att ta 
ansvar för sina handlingar i vår verksamhet.  
 
 
3.4 FÖRSKOLA & HEM 
Förskollärare ska ansvara för: 

- att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan. 
- att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.  

(Lpfö 98 s.13) 
 
Så här arbetar vi för att nå vårt mål:  
Daglig kontakt med föräldrar vid lämning och hämtning.  
Föräldrarna bjuds in till: föräldramöte, inskolningssamtal/utvecklingssamtal, 
luciafirande, vårfest/familjefest.  
I vår verksamhet är föräldrar delaktiga bland annat genom i trivselenkäter, 
utvecklingssamtal samt föräldramöte.  
 
3.5 SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASSEN, SKOLA & FRITIDSHEMMET 
Förskollärare ska ansvara för: 

- att samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för att 
stödja barnens övergång till dessa verksamheter. (Lpfö 98 s. 14) 

 
Så här arbetar vi för att nå vårt mål:  

 Under maj/juni hälsar blivande förskoleklasspersonalen på barnen i 
förskolan vid ett tillfälle. 

 Under april/maj besöker 5-åringarna lokalerna och 
förskoleklass/fritidshemspersonalen vid minst två tillfällen.  

 I slutet på maj/början på juni besöker 5-åringarna 
fritidshemsverksamheten och äter mellanmål tillsammans med dem.  

 5-åringarna går och äter i skolans matsal med sin förskolepersonal vid 
minst två tillfällen.  

 Under maj/juni går 5-åringarna med sin förskolepersonal och leker på 
skolgården vid minst två tillfällen.  



 Pedagoger från förskoleklass och förskola träffas för att göra en 
överlämning. 

 
 
3.6 UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING 
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 

- att dokumentation, uppföljning utvärdering och analys omfattar hur läroplanen 
integreras med varandra i det pedagogiska arbetet.  

- 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 s.14-15) 

 
Så här arbetar vi för att nå vårt mål: 
Vi på Rödbetan dokumenterar och reflekterar kontinuerligt för att synliggöra 
vad som händer i verksamheten. Vi använder olika former av dokumentation och 
utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och 
lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade 
kunnande inom olika målområden. Vår pedagogiska dokumentation innefattar 
digitala bilder, video inspelningar, barns egenproducerade bilder, skrift, barnens 
egna pärmar, IUP m.m. Genom regelbunden dokumentation, reflektion och 
utvärdering tillgodoser vi barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet 
med läroplanens mål och intentioner. Samt förbättrar också förskolans kvalitet. 
Det förbättrar förutsättningarna för att alla barn lär, utvecklas, känner sig 
trygga och har roligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. SYFTE FÖR VÅRA AKTIVITETER & RUTINSITUATIONER 
 

 Lämning:  
Alla barnen ska få ett bra mottagande, samt prata några ord med 
föräldrarna.  

 
 Hämtning: 

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

 
 Måltider:  

Prata om och smaka på olika sorters mat. Öva enkel matematik och 
turtagande. Samtala och lyssna på varandra.  

 
 Samling:  

Våga prata i grupp. Lyssna på varandra. Träna koncentrationen, språk- och 
matteutveckling. (Lpfö98  UTVECKLING & LÄRANDE sid. 9-11, BARNS INFLYTANDE 
sid.12) 

 
 Lärande lek:  

Bearbeta händelser och upplevelser. Lära sig av varandra. Konfliktlösning. 
Utveckla sitt språk, sin fantasi och sitt skapande. Träna socialt samspel. 
Träna att fatta egna beslut. Öva motoriken. (Lpfö98  UTVECKLING & LÄRANDE 
sid.9-11, BARNS INFLYTANDE sid.12) 

 
 Lärande lek ute:  

Uppskatta skiftande årstider. Öva grovmotorik, socialt samspel och 
främja fantasin. Sen även punkten ovan.  

 
 Kreativa utvecklingen:  

Bekanta sig med olika material och tekniker. 
Stimulera barnens nyfikenhet och våga pröva. 
(Lpfö98 2.2 UTVECKLING & LÄRANDE sid.9-11)  

 
 Motoriska utvecklingen:  

Öva motoriken. Lära känna och behärska sin 
kropp. (Lpfö98 2.2 UTVECKLING & LÄRANDE sid.9-11)  

 
 Sociala utvecklingen:  

Bli goda kamrater. Känna och visa empati.  
Respektera varandra.  

 
 
 
 



 Fruktstund:  
Få en liten energikick. Prata om och smaka på olika frukter. Öva 
turtagning.   

 
 Vila:  

Avslappning. Vila för att orka med dagen.  
Läsvila: Språkutveckling, kunna lyssna och återberätta.  
(Lpfö98 UTVECKLING & LÄRANDE sid.9-11)   

 
 På- och avklädning:  

Öva fin- och grovmotorik. Hålla ordning på sina kläder och skor.  
(Lpfö98 UTVECKLING & LÄRANDE sid.9-11) 

 
 Kulturella utvecklingen:  

Förstå och leva sig in i andras kulturer och värderingar.  
 

 Språkutveckling:  
Utveckla ett nyanserat talspråk, få ett rikt ordförråd, berätta, uttrycka 
tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.  

 
 Naturvetenskaplig utveckling:  

Utvecklar sin förståelse för sin 
egen delaktighet i naturens 
kretslopp och för enkla 
naturvetenskapliga fenomen, 
liksom sitt kunnande om växter 
och djur. 

 
 Natur och miljö utveckling:  

Barnen ska få en insikt i hur det 
vi gör påverkar miljön.  

 
 Barns inflytande och delaktighet:  

Att våga uttrycka sina tankar och åsikter och respektera andras. 
Förbereda barnen för delaktighet och ansvar för de rättigheter och 
skyldigheter som finns i samhället.  

 
 Teknik/bygg och konstruktionsutveckling:  

Utveckla sin matematiska förmåga. Utveckla sin motorik och koordination. 
Förbereda barnen för deras framtid.  

 
 Samverkan med förskoleklass, fritidshem och skola:  

Hjälpa barnen att ge dem en trygg skolstart.  
 
 



 

5. TRADITIONER 
 

 FÖDELSEDAGAR:  
Firar barnen med sång & frukt.  

 
 

 PÅSK:   
Firas med påsklunch och frivillig utklädning  

 
 

 MIDSOMMAR:   
Dans kring midsommarstången. Midsommarlunch.  

 
 

 ADVENT:   
Vi tänder adventsljus 

          Vi har aktivitetskalender.  
 
 

 LUCIA:   
Firas tillsammans med barn och 
familj utomhus. 

 
 

 JUL:  
Dans kring asken, trädet ute på 
gården. Lämnar önskelista till tomten  
Jullunch.  

 
 
 

 PLANERINGSDAGAR DÅ 
VERKSAMHETEN ÄR STÄNGD:  
Höstterminen: 2017-09-22 
Vårterminen 2018- 

 
 
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) 


