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Välkommen till Gläntan! 

 

På Gläntans avdelning på Hanemålagårdens förskola strävar vi efter att alla barn 

och vuxna ska trivas och tycka att det är roligt att vara. Vi arbetar mycket med 

värdegrunden, d.v.s. vilket förhållningssätt vi har mot varandra. Vi arbetar också 

med naturen och vår miljö och vi stimulerar den språkliga medvetenheten hos 

våra barn på ett lustfyllt sätt. Bokläsning är en viktig del av vår verksamhet. Vi 

arbetar även med matematik, upplevelser i naturen/skogen, barnens inflytande 

och delaktighet, skapande och musik, massage, dokumentation och reflektion i 

barnens pärmar. Temat detta år kommer att bli språk, bygg och teknik i den 

äldre gruppen och i den yngre gruppen kommer vi att arbeta efter temat språk 

och motorik. Vi arbetar efter barnens intressen och lägger stor vikt vid den 

pedagogiska dokumentationen kring detta. Vi är rädda om vår miljö och arbetar 

med hållbar utveckling. Vi har komposter som vi använder dagligen tillsammans 

med flertalet barn, vi går till miljöstationen kontinuerligt och vi har även ett 

växthus där vi sår, planterar och tar hand om våra växter m.m. Vi använder oss 

av Lärplattor (Ipads) för att göra barnen medvetna om att det är ett pedagogiskt 

hjälpmedel. 

På Hanemålagården har vi ett eget kök där maten tillagas.  

                                  

När barnet börjar på förskolan sker en inskolning. Barnet är då tillsammans med 

en förälder på förskolan tre dagar mellan kl. 9.00–14.00. Denna 

inskolningsmetod bygger på att föräldrarna är delaktiga och visar barnet att det 

är trevligt att vara hos oss på Gläntan. Under den tiden lär barnet känna oss 

pedagoger, de andra barnen och vår miljö. 

 

 



På avdelningen Gläntan är 20 barn inskrivna. 

Vi har nu 13 pojkar och 7 flickor,  

3 barn födda -16 

6 barn födda-15 

4 barn födda-14 

3 barn födda -13  

4 barn födda -12 

 

Personal: 
På Gläntan arbetar förskollärarna: 

Anette Bergqvist,  

Marie Juntorp,  

Cecilia Ståhl och  

resursen Alicia Hemmingsson 

 

 Rutiner: 
 6.00 Förskolan öppnar på avdelningen Rödbetan. 

 6.30 Gläntans personal har en timma planeringstid på onsdagar 

 7.30 Går vi till våra avdelningar, på onsdagarna hjälper Gläntan Lyckan kl.7.30- 

         8.30 eftersom de har en timma planeringstid på onsdagarna. 

 8.00 Frukost och därefter har barnen lärande lek.  

 9.00 Må-to delar Gläntan barngruppen i två grupper som turas om att vara ute 

         eller inne till klockan 11.30, fredagar går barnen som är födda -12 till  

         5-årsgruppen denna tid. 

11.15 Vi avslutar gruppernas aktiviteter, plockar in leksaker och cyklar i 

          förrådet därefter går in och har en samling. 

11.30 Lunch. 

12.20 Sovvila för de barn som ska sova, läsvila/språkträningsgrupp i två grupper   

          för de andra barnen. 

13.00 Styrd aktivitet ute eller inne (en stund) och/eller lärande lek ute eller inne 

14.15 Städning av gården eller inomhus. 

14.20 Mellanmål.  

15.00 Vi har lärande lek ute eller inne. 

16.30 Två avdelningar stänger och de barn som är kvar samlas på en 

          avdelning eller ute beroende på årstid, och äter frukt. 

18.00 Förskolan stänger. 

 

 

 

 

 

 



Så här ser en vecka ut på Gläntan: 

 
Måndag: Barn födda -15-16 går ut kl.9.00–10.00 därefter går de in och har tema, 

lärande lek och andra aktiviteter till kl.11.30. 

Barn födda -12-13-14 är inne och har tema, lärande lek och andra aktiviteter 

mellan kl.9.00-10.10. Därefter går de ut till kl. 11.20. 

Vi kommer att vara på baksidan av huset på måndagarnas utevistelse på 

förmiddagarna. 
 

                       
 

Tisdag: Barn födda -15-16 går ut kl.9.00–10.00 därefter går de in och har tema, 

lärande lek och andra aktiviteter till kl.11.30.  

Barn födda -12-13-14  har tillgång till Ängen där vi har tema, (oftast motorik), 

massage, lärande lek och andra aktiviteter mellan kl.9.00-10.10. Därefter går de 

ut. 

Vi kommer att vara på Övergården på tisdagarnas utevistelse. 
 

Onsdag: Barn födda -15-16 går ut kl.9.00–10.00 därefter går de in och har tema, 

lärande lek och andra aktiviteter till kl.11.30. 

Barn födda -12-13-14 är inne och har tema, lärande lek och andra aktiviteter 

mellan kl.9.00-10.10. Därefter går de ut. 

Vi kommer att vara på gården på onsdagarnas utevistelse på förmiddagarna. 
 

Torsdag: Barn födda -15-16 går ut kl.9.00–10.00 därefter går de in och har tema, 

lärande lek och andra aktiviteter till kl.11.30. 

Barn födda -12-13-14 är inne och har tema, lärande lek och andra aktiviteter 

mellan kl.9.00-10.10. Därefter går de ut. 

Vi kommer att vara på baksidan av huset på torsdagarnas utevistelse på 

förmiddagarna. 
 

Fredag: Barn födda -13-14-15-16 går till skogen där vi har lärande lek och vi 

kommer att leta efter djur, växter och ev. material som vi kommer att använda i 

våra teman. 

Femårsgrupp för de barn som är födda- 12 kl. 9.00–11.00. 

  

Vi har samlingar innan maten, där vi bl.a. räknar barnen, sjunger, gör ramsor. 

Efter lunchen läser vi böcker eller har språksamling för de barn som inte sover. 



 Normer och värden 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

 förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation 

samt vilja att hjälpa andra. 

 respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. 

 öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, 

 sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska 
dilemman och livsfrågor i vardagen, 

 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,  

 

Så här gör vi på Gläntan för att nå målen:  

Vi använder oss av materialet Stegvis på måndagar efter lunchen för barn födda 

-13 och -12. Detta är ett material som hjälper barnen att förstå egna och andras 

känslor samt kunna sätta sig in i hur ett barn eller en vuxen känner sig. Barnen 

får också träna sig på att lösa enkla konflikter själva.   Ibland arbetar vi praktiskt i 

gruppen t.ex. genom att måla hur man ser ut när man känner sig glad, ledsen 

osv. Vi pratar också om varandras styrkor, vad var och en är bra på och målar 

om detta. Vi har ”Veckans kompis” där varje barn blir uppmärksammat på just 

sina styrkor, vad de är bra på. Vi använder också Lärplattorna eftersom det finns 

bra pedagogiska verktyg att använda i dem. 

 

                  
 

Vi arbetar även aktivt med hållbar utveckling dvs. vi går till miljöstationen, 

komposten, ritar på bägge sidorna av pappret, är sparsamma i användandet av 

våra torkskåp m.m. 

 

 

 

 

 

 

 



Utveckling och lärande 
 

Förskolan ska sträva efter: 

 Att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka 

och lära. 

 Att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt 

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

argumentera och kommunicera med andra. 

 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.  

 Att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och 

sitt välbefinnande. 

 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  

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

 utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom 

sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och 

fysikaliska fenomen, 

 utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra, 

 utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel 
teknik fungerar, 

 

Så här gör vi på Gläntan för att nå målen: 
 

Vi är lyhörda och utgår från barnens egna tankar och önskemål. Vi tillför 

material och kunskap efter behov och efterfrågan. Vi på Gläntan kommer att  
 

arbeta med temat fyra planerade dagar i veckan, vi har massage en av de dagarna 

och fredag förmiddag kommer vi att tillbringa i skogen. 

För att främja språket kommer vi arbeta extra med detta varje dag då vi bl.a. 

kommer att använda oss av språkljudsbilder, sång, rim, ramsor m.m.  

Vi arbetar för att öka medvetenheten om det vardagliga användandet av 

matematik och teknik och motorik. 

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation, reflektion och återkoppling för 

att föra temat framåt. 



 
 

 

                                                                                     
 

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 

Att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och 

för förskolans miljö 

Att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska 

principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande 

(Lpfö 98) 

  

Så här gör vi på Gläntan för att nå målen: 

I dokumentationspärmarna och i den pedagogiska dokumentationen av temat 

berättar de äldre barnen vad de själva ska skriva eller vad de tycker att vi 

pedagoger ska skriva. Genom vårt tema och barnens- och pedagogernas 

planerade tid för pedagogisk dokumentation och reflektion får barnen möjlighet 

att själva påverka hur vi ska gå vidare och tala om vad de är intresserade av. För 

de barn som ännu inte talar får pedagogerna ”läsa av ” och tolka deras intresse.  

 
Vi pedagoger medvetandegör barnen om deras möjlighet till delaktighet och 

påverkan av sin tillvaro på förskolan bl.a. genom temat, den lärande leken, 

matsituationen m.m. 

 

Pedagogerna är delaktiga och observanta i barnens lek på vad som händer för att 

barnen ska kunna ta ansvar för sina handlingar. 

 

 

 

 

 

 

 



 Förskola och hem 
 

Riktlinjer: 

Förskollärare ska ansvara för: 

Att varje barn tillsammans med sina föräldrar ska få 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. 

Utvecklingssamtalens innehåll, utformning och genomförande 

Att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.(Lpfö 98) 

 

Så här arbetar vi på Gläntan: 

 De nya barnen skolas in på Gläntan i tre dagar. Dessa tre dagar är 

föräldern med sitt/sina barn hela tiden mellan klockan 9.00–14.00, 

föräldrarna är då ansvariga för påklädning, deltagande i samling, blöjbyte 

m.m. för att barnen ska känna sig trygga i den nya miljön. 

 Vi skickar ut mail varje vecka där vi berättar vad vi arbetar med och hur 

det går i våra grupper och vi förmedlar vad som ska hända nästkommande 

vecka 

 Vi kommer att skicka ut mail eller frågeformulär innan vår utvärdering 

där vi med några enkla frågor ber föräldrarna att svara hur de upplevt att 

vår verksamhet fungerat under året, samt hur de som skolat in nya barn 

upplevde inskolningen.  

 

 

 

Föräldrasamverkan:  
Varje år bjuder vi in våra föräldrar till: Föräldramöte, Inskolningssamtal/ 

Utvecklingssamtal, Luciafirande, Vårfest/ Familjefest, veckobrev skickas varje 

vecka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 
 

Riktlinjer 

Förskollärare ska ansvara för: 

Att samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för att 

stödja barnens övergång till dessa verksamheter. 
 

Så här gör vi på Gläntan för att nå målen: 

Vi arbetar efter att följa Handlingsplan för inskolning/överlämning av 

förskolebarn till förskoleklass som är utarbetad för Paradisområdet – Nybro 

Kommun. 

Samarbetet mellan förskola och förskoleklass börjar på vårterminen. 

Vi hälsar på för att bekanta oss med både inne- och utemiljö. Vi träffar de 

pedagoger som ska ansvara för våra barn till hösten. Barnen och pedagoger får 

äta två gånger i matsalen och en eftermiddag är vi på fritidshemmet och äter 

med dem. Pedagoger från förskoleklass och förskola träffas för att göra en 

överlämning. Barnen erbjuds även att hälsa på vissa dagar tillsammans med sina 

föräldrar. 
 

Uppföljning, utvärdering och utveckling: 
 

Riktlinjer 

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 verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, 

struktur, innehåll, aktiviteter, och pedagogiska processer dokumenteras. 

 Att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor 

och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande 

till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar 
med, 

 Att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används 

och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns 

möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt 

granskas, 

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

 att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det 

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



Arbetslaget ska: 

Dokumentera, följa upp, utvärdera, och utveckla 

- barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad 

och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, 

utforskande, frågor och idéer tas till vara, och 

 

 

- föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att 

påverka samt hur deras perspektiv tas tillvara. ( Lpfö-98) 

 

 

 

 

 

 

Så här gör vi på Gläntan för att nå målen: 

Vi pedagoger bjuder in föräldrarna till inskolningssamtal/utvecklingssamtal/ 

uppföljningssamtal 2 ggr per år. Inför varje samtal sker barnobservationer. Vi 

utvärderar vår verksamhet en gång per termin då vi följer upp, reflekterar och 

analyserar hur arbetet gått och viss utvärdering, reflektion och analys sker även 

på planeringen varje vecka. Vi utvecklar vårt analyserande och vår återkoppling 

till barnen. 

Barnen gör pedagogisk dokumentation tillsammans med oss pedagoger i sina 

dokumentationspärmar. Ett sätt för barnen att få inflytande är genom vårt tema. 

Där sker också dokumentation som används vid utvärdering av verksamheten. 

Varje vecka skickar vi mail till våra föräldrar med information om vad vi 

planerat vecka för vecka och hur det går i verksamheten. 

På vårt föräldramöte har föräldrarna haft möjlighet att skriva vad de tycker till 

vår likabehandlingsplan  

Vi tar med barnens tankar och föräldrarnas svar i vår utvärdering 

För att föräldrarna ska kunna vara delaktiga i vår utvärdering kommer vi att 

maila eller dela ut någon/några frågor om hur de tycker vår verksamhet varit.  

 

Planeringsdagar då verksamheten är stängd: 
Ht-17: 22 september 

Vt-18: ej fastställd än 

 

 

Observationer:  
Sker kontinuerligt i vår verksamhet. 

 

 



Syftet för våra aktiviteter och rutinsituationer: 

 
Lämning: Vårt mål är att varje barn ska få ett trevligt och lugnt mottagande när 

de kommer till förskolan, för att både barn och föräldrar ska känna sig trygga 

och välkomna hos oss på förskolan. 

 

Hämtning: Vi pedagoger berättar hur dagen har varit för att föräldrarna ska få en 

inblick i vår verksamhet. Vi tycker det är viktigt att säga hej och hej då till 

varandra för att det ska bli en bra början och ett bra slut på dagens vistelse. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Måltider: Syftet med våra måltider är att barnen ska bli mätta, orka leka- och 

vara hos oss på förskolan. Vid måltiderna tränas mycket annat t.ex. samtal, 
turtagning, (både vid samtal och i väntan på att maten ska skickas runt,) öva 

bordsskick, uppskatta – hur mycket kan jag ta - hur mycket orkar jag?                         

 

Gruppsamling: Vi samlar ihop barnen i sina grupper på Gläntan. Vi räknar hur 

många barn som är här, vilka fattas idag? Vi pratar också om hur dagen ser ut  

och vad vi ska göra. 
                                            
Lärande lek: Leken är viktig för barns utveckling och lärande. I leken stimuleras 

barns fantasi och barnen får också möjligheter att bearbeta upplevelser, känslor 

och erfarenheter.  

 

                                                 
 

Lärande lek inne: I den lärande leken inne får barnen använda vad de är 

intresserade av exempelvis, lego, plus-plus, magnetbyggen, pussel, spel, rollek, 

skapande verksamhet, Lärplattor och dans till musik, m.m. 

 

Lärande lek ute: När vi har lärande lek ute leker vi oftast med vad vi vill. Barnen 

kan cykla, gräva, leka rollekar, gunga m.m. En dag i veckan går vi till 

”övergården”, en dag är vi på gården, två dagar i veckan är vi på baksidan och 

har lärande lek och ibland har vi styrda lekar t.ex. Räven och kycklingarna m.fl.  

 

 

På eftermiddagarna är vi nästan alltid på gården. Syftet med den lärande 

uteleken är att barnen ska få använda hela sin kropps rörelse, social träning, 

använda sin fantasi i utemiljön. 



 

Kreativa utveckling I den skapande verksamheten vill vi att barnen ska få prova 

olika tekniker t.ex. måla (vattenfärg, flaskfärg m.m.), klippa klistra, sy, väva, 

pärla, arbeta med lera m.m.   

                                               
 

Motorisk träning: Syftet med rörelsen är att barnen får motorisk träning i grupp, 

både inne och ute och att våga vara med. 

 

Fruktstund: Barnen får frukt på samlingen. Det är nyttigt för alla barn men  

speciellt bra för de allra yngsta så att de håller sig mätta fram till lunch.     

 

Vila: Syftet med vilan är att de barn som behöver sova, för att orka med dagen, 

ska få det. De barn som inte sover är med och lyssnar på bokläsning eller har 

språkträning. Vi lägger stor vikt vid att återberätta böckerna, prata om dem, eller 

få barnen att tänka efter, -”Vad tror du hände sedan?” 

 
På och avklädning: Syftet med på- och avklädning är att barnen ska  

lära sig att klara av detta moment helt självständigt. Vi pedagoger finns hela 

tiden tillhands för att stödja och uppmuntra barnen att försöka själva och att de 

kan hjälpa varandra genom att vara ”fiffiga kompisar”. 

 

Sociala utveckling: Syftet med den sociala utvecklingen är 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. Det är 

en bra övning att barnen får vara ”fiffiga kompisar” och hjälpa varandra vid 

behov 

 

Kulturella utvecklingen: Barnen ska få uppleva kultur och få vetskap om att den 

finns. Vi har bl.a. besök av bokbussen en gång i månaden där de äldre barnen får  

följa med och låna böcker. Ibland får vi också gå på teater eller annan kulturell 

aktivitet. 

 

Språkutveckling: Att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra. 

 

 



Matematisk utveckling: Att barnen utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, 

undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

 

Naturvetenskaplig utveckling: Att barnen utvecklar sin förmåga att urskilja, 

utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, 

 

Natur och miljö utveckling: Att barnen utvecklar sin förmåga att urskilja, 

utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, 

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 

kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen, 

                             
 

 

Barns inflytande och delaktighet: Att varje barn utvecklar sin förmåga att 

uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation 

Att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och 

för förskolans miljö 

Att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska 

principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande 

 

Teknik/ bygg och konstruktions utveckling: Att barnen utvecklar sin förmåga att 

urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,               

 

 

 

 

                       



Samverkan med förskoleklass, fritidshem och skola: Att samverkan sker med 

personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja barnens övergång 

till dessa verksamheter 

 

Traditioner 
Födelsedagar: Den som fyller år får sitta på vår ”guldstol”. Vi sjunger för 

födelsedagsbarnet sedan får de ett födelsedagskort. Vid lunchen/ mellanmålet 

dukar vi med underlägg med flaggmotiv, vi sätter en flagga på bordet hos det 

barn som fyller år. 

 

Påsk: Veckan före påsk påskpysslar vi. På skärtorsdagen får de barn som vill 

komma till förskolan utklädda. De barn som är här äter påsklunch. 

 

Midsommar: Alla barn bjuds in till vårt midsommarfirande då vi klär vår 

midsommarstång, dansar runt den för att sedan samlas i backen på övergården 

och äter glass. Sedan äter vi midsommarlunch. 

 

Höststädning: 

Vi räfsar och sopar gården tillsammans med alla barn och pedagoger på 

Hanemålagården. 

 

                                                  
 

Advent: Vi tänder ett ljus i vår ljusstake varje måndag efter advent. Barnen 

öppnar  vår adventskalender varje dag fram till jul. Vi gör advents- och 

julpyssel. 

 

Lucia: Lucia firas på luciadagen eller närmaste vardag efter om lucia är på en 

helg. Vi träffas på Gläntan 7.15 omklädda och klara, sedan går luciatåget 7.30. 

 

Julfest: Alla Gläntans barn bjuds in till julbord någon av dagarna sista veckan 

innan jul. Då dansar alla på Hanemålagården runt vårt träd och har vi tur ser vi 

tomten någon gång under veckan! 

 


