
 

Gruppens sammansättning 
 

Vi har 20 barn   
 
6 barn födda 2012 
6 barn födda 2013 
2 barn födda 2014 
4 barn födda 2015 
2 barn födda 2016 
 

Personal  
Isabelle Adolfsson - förskollärare  
Emelie Sennysson – förskollärare 
Elin Wahlberg – barnskötare  
Christine Gustafsson – barnskötare  

Rutiner  
06.00 Förskolan öppnar på Molnet. 
06.45 Solskenet och Molnet samverkar.  
07.15 Molnet är själva. 
07.50 Frukost.   
08.45 Den röda gruppen går ut, rosa gruppen stannar inne.   
09.00 Lärande lek ute för röda gruppen och lärande lek inne för rosa gruppen. 
09.30/10.00 Rosa gruppen samling och frukt, röda gruppen frukt ute. 
10.00 Rosa gruppen går ut för lärande lek. 
10.30 Röda gruppen går in, lärande lek inne. 
10.50 Rosa gruppen går in. 
11.00 Planerad aktivitet för röda gruppen tex språkträning, matematik, sång. 
11.30 Lunch. 
12.00 Vila/Läsvila. 
12.30 Lärande lek inne/ 13.00 lärande lek ute. De mindre barnen vaknar i en 
lugn innemiljö. 
13.50-14.00 Gå in med de barn som är ute. 
14.00 Ev liten samling inne på mattan. 
14.15 Mellanmål. 
15.00 Lärande lek inne eller ute. 
16.30 Solskenet och Molnet samverkar på Molnet.  
16.50 Vi samverkar tillsammans på Molnet. 
18.30 Förskolan stänger på Molnet.  



Varje vecka försöker vi få in följande aktiviteter i 
verksamheten: 
 
Reflektionsmöte där vi gemensamt med barnen samtalar kring aktuell 
dokumentation. Vi återberättar händelser vi varit med om tillsammans om 
exempelvis en promenad. Vi kan också prata om vad vi har lärt oss den 
senaste tiden.  ”Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck 
för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv” (Lpfö98 rev. 
2010 s. 10). 
 
Sång-, dans- och grupplekar där vi sjunger sånger som barnen tycker om 
samt introducerar några nya ibland. Flera av sångerna innehåller rörelser 
och ibland plockar vi fram lite instrument. Vi arbetar också med grupplekar 
ute då barnen har ett stort intresse för det och vi ser att det ger mycket till 
gruppen utifrån den så viktiga värdegrunden.  ”Utveckla sin förmåga att 
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som 
lek, bild, rörelse, sång och musik och dans” ( Lpfö98 rev. 2010 s.10 ). 
 
Rim och ramsor Ett populärt inslag som vi använder ofta och där barnen 
får leka med ljud och ord och rytm. ”Utveckla nyanserat talspråk, ordförråd 
och begrepp samt sin förmåga leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 
frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Lpfö98 rev. 2010 s.10). 
 
Sagosamling med flanosagor och dockteater, Även detta är ett omtyckt 
inslag i verksamheten. ”Utveckla intresse för bilder, texter, ett nyanserat 
talspråk, ordförråd, och begrepp” (Lpfö98 rev 2010 s.10). 
 
Rörelseaktiviteter såsom miniröris och rörelsesånger, 
Rörelselek utomhus såsom, ”kom alla mina kycklingar”, ”knack knack är 
Mulle hemma”, ”kom alla mina barn” med mera. ”Utveckla motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning! ( Lpfö98 rev. 2010 s.10 ). 
 
Temavandring  
Vi utforskar närmiljön med alla våra sinnen. Vi följer och utforskar 
årstiderna. Hur och vad är det som låter? Hur långt är det till Netto? Vad gör 
man på miljöstationen? Var finns skatten? Hur många bilar ser vi och vilka 
färger har de? Vilka former finns i vår närmiljö? Vi värnar om vår närmiljö 
genom att plocka skräp. 
Det här temat ger oss möjlighet att länka in de flesta av läroplanens 
strävansmål. Varje upptäckt ger nya infallsvinklar och kopplingar till 
läroplanen. ”Ge barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö och de 



funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med 
det lokala kulturlivet.” (Lpfö98 rev. 2010 s 12). 
 

Föräldrasamverkan 
17/10 klockan 17.30 är det föräldramöte 
23/11 klockan 17.00 är det lucia och pysselkväll tillsammans med barnen 
och deras familjer. 
Till våren är det familjefest med avslutning för de barn som slutar, 
uppvärmning, Molnetlopp  och picknick. 
Det är av stor vikt att dagligen ha en dialog med barnet i centrum, följa upp 
inskolningen med samtal, en god kontakt vid lämning och hämtning, samtal 
och föräldramöte 1 gång per termin.  
 
Planeringsdagar då verksamheten är stängd 
 
Höstterminen 
2017-09-22 
Vårterminen 
2018-   -   
 

Syftet med våra aktiviteter och rutinsituationer 
 
Lämning 
 
Vi lägger stor vikt vid att den dagliga lämningen känns lugn och harmonisk 
för både barn och vuxna. Föräldrarna får med fördel komma in till oss och 
lämna barnen där så behåller vi den lugna miljön vi har genom att vi som 
personal stannar bland barnen. Alla barn har olika lämningsrutiner – som 
till exempel att vinka i ett speciellt fönster, och vi vill så långt det går ta oss 
tid till det. Lämningen är också ett tillfälle då vi pedagoger visar att vi 
verkligen ser och uppmärksammar varje barn – de ska känna att vi tycker 
att det är roligt att de kommer till förskolan. ”Förskollärare ska ansvara för 
att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får 
uppleva sitt eget värde”. (Lpfö98 rev. 2010 s 8). 
 
 
Hämtning 
 
Vi strävar efter att skapa en trygg överlämning, utbyta information mellan 
föräldrar, barn och personal genom att prata om hur dagen har varit och 
vad vi gjort under dagen. Likaså här ser vi gärna att föräldrarna kommer in 



på avdelningen och hämtar sina barn av samma anledningen som vid 
lämning. ”Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens 
vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och 
utanför förskolan” (Lpfö98 rev. 2010 s.13) 
 
 
Måltider och fruktstunder 
 
Socialt samspel/språk - träna på att vänta på sin tur, be om saker, föra 
dialog, utforska och prova nya smaker samt hjälpa varandra. ”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” (Lpfö98 rev. 
2010). 
Motorik – träna på att klättra upp på sin stol, ta mat, hälla ur kanna, 
använda bestick, dela maten och dricka ur glas ” Förskollärare ska ansvara 
för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och 
stimulans i sin motoriska utveckling” (Lpfö98 rev. 2010). 
Matematik – volym, antal, vikt, begrepp, form och tidsbegrepp. 
 
Samling 
  
Syftet med samlingen är att alla barn ska känna delaktighet i gruppen, vänta 
på sin tur, bli sedda, prata i gruppen, reflektera över dagen och ha roligt! 
”Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt 
arbetssätt där barnen aktivt deltar” (Lpfö98 rev. 2010 s.8) 
 
Lärande lek ute och inne 
 
Valmöjlighet, välja lek, utveckla sociala kompetenser, konflikthantering, 
motorisk träning, utforska närmiljön, rollek och följa årstidsväxlingar i 
naturen. Vi letar efter djur m.m. i naturen samt hjälps åt att hålla det fint 
både inomhus, på förskolegården och ute i naturen på våra promenader då 
vi plockar upp skräp som vi hittar. 
”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet…” 
(Lpfö98 rev. 2010 s.9) 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande 
och omsorg om sin närmiljö” (Lpfö98 rev. 2010 s.8). 
 
Vila  
 
Återhämtning, visa hänsyn, språkträning i läsgruppen, turtagning, kunna 
lyssna, återberätta handlingen och koncentration. ”Förskollärare ska 



ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen erbjuds en 
god omsorg med en väl avvägd dagsrytm” (Lpfö98 rev. 2010 s.11).   
 
På och avklädning 
 
På och avklädning innebär mycket motorisk träning – både grovmotorik 
och finmotorik, hålla ordning på sina kläder och vart man har sin 
hylla/krok. Barnen tränar även på självständighet då detta ökar ju mer man 
kan själv. I dessa situationer kommer även matematik in med olika begrepp 
som av/på, framför/bakom, upp/ner samt olika färger och antal. Barnen 
tränar också på att hjälpa varandra och samarbeta då de får prova mycket 
själva innan de kan få hjälp av oss pedagoger. Det är många barn som vill ha 
hjälp samtidigt detta skapar tillfälle att hjälpa varandra. ”Förskollärare ska 
ansvara för att varje barn upplever att det är roligt och meningsfullt att lära 
sig nya saker” (Lpfö98 rev. 2010 s.11). 
 
Kreativ utveckling/lärande 
 
Möta barnen där de är och skapa möjligheter för lärande.  Pröva olika 
tekniker och material, träna öga/ handkoordination. Barnen ska uppleva 
denna verksamhet som avkopplande, lustfylld och fantasirik. ”Förskolan 
ska sträva efter att varje 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 s.10). 
 
Motorisk utveckling/lärande 
 
Lära känna sin kropp och behärska den, utforska olika underlag och miljöer. 
”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att 
barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling” (Lpfö98 rev. 2010 
s.11). 
 
Social utveckling/lärande 
 
Träna socialt samspel i gruppen, ta kontakt med andra barn och träna 
förmågan att hjälpa andra. ”Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas 
normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen” (Lpfö98 rev. 
2010 s.8). 
 
Kulturell utveckling 
 



Vi använder oss återkommande av sång, dans, sagor, rytmik och även 
följande traditioner; 
 
Födelsedagar: Firas med sång, ballong, födelsedagskort och önskesång.   
Förskolans dag: Vi bjuder in alla barn och har lite festligheter tillsammans. 
Midsommar: Vi bjuder in våra barn till midsommarfest, vi klär gemensamt 
en stång, dansar runt den. 
Halloween: Vi klär ut oss, pysslar, sjunger och leker. 
Advent: Vi tänder ljus och lämnar önskelista och mat till tomten i skogen.   
 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen 
kultur” (Lpfö98 rev. 2010 s.9). 
”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 s.6).  
 
Språkutveckling 
 
Vi uppmuntrar barnen att berätta om saker de varit med om och upplevt. 
Varje dag skriver vi på tavlan ute i tamburen vad vi gjort under dagen så att 
även föräldrarna kan samtala med sina barn om upplevelser tillsammans. 
Tecken och bilder används som ytterligare ett kommunikationsverktyg i 
den dagliga i verksamheten, detta för att ge barnen fler möjligheter i sitt 
kommunicerande med andra.  
 
Vi använder oss av rim, ramsor och sånger och skapar möjligheter till dialog 
mellan barnen i smågrupper. Vårt uppdrag som pedagoger är att se till så 
att alla barn ges möjlighet till lika stort talutrymme. Vi försöker använda ett 
rikt och nyanserat språk tillsammans med barnen och uppmuntrar dem att 
använda hela meningar. För de barnen som visar intresse för andra språk 
använder vi ibland korta enkla fraser eller ord på engelska. ”Förskollärare 
ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 
stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling”. 
(Lpfö98 rev. 2010 s.11) 
 
 
Matematisk utveckling 
 
Vi använder flera matematiska begrepp i vardagen, barnen pusslar och 
utforskar olika former av bygg och konstruktionslekar, vi uppmuntrar 
barnen att sortera utifrån färg, form, storlek osv. ”Förskolan ska sträva efter 



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” (Lpfö98 rev. 2010 s 10). 
 
Naturvetenskaplig utveckling 
 
Ett återkommande projekt är att upptäcka djur på våra temavandringar, vi 
lyssnar efter ljud och letar efter spår i naturen, vi utforskar vatten, samlar 
naturmaterial och vi uppmärksammar årstider. ”Förskolan ska sträva efter 
att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i 
naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur…” (Lpfö98 rev. 2010 s 
10). 
 
Natur och miljö 
 
Återkommande plockar vi skräp och lämnar på miljöstationen och vi pantar 
burkar som vi hittat i naturen. Skräpplockardagarna som anordnas av 
naturskyddsföreningen engagerar vi oss i så mycket det går. ”Förskolan ska 
sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för naturens kretslopp och 
för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” (Lpfö98 rev. 
2010 s 10).  
 
 
Barns inflytande och delaktighet 
 
Vi utgår från barnen i den dagliga planeringen av verksamheten. Barnen får 
turas om att välja vart vi ska gå på promenad, vad vi ska sjunga för sånger, 
påverka aktivitet, välja frukt och välja bok i läsvilan. ”Förskolan ska sträva 
efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna 
handlingar och för förskolans miljö” (Lpfö98  rev. 2010 s.12). För att barnen 
ska få syn på sitt eget lärande engagerar vi barnen i att vara med och 
formulera sina mål i verksamhetsplanen. Vi ställer frågor som; Vad vill du 
träna på? Vad vill du göra mer på förskolan?  
”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande” (Lpfö98 rev. 2010 
s.5). 
 
 
Teknik-, bygg- och konstruktions utveckling 
 
Varje dag använder barnen material som går att bygga med såsom 
tillexempel klossar, kapplastavar, lego, plus plus, geomag, jovo med mera. Vi 
planerar att plocka in mer naturmaterial för barnen att bygga och 



konstruera  med. Detta stimulerar barnens fantasi och kreativitet. Barnen 
ges även möjlighet att använda olika byggmaterial ute på förskolegården, vi 
uppmuntrar barnen att använda naturmaterial i olika 
konstruktionsarbeten. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 
sin förmåga att bygga, skapa, konstruera med olika tekniker material och 
redskap” (Lpfö98 rev. 2010 s 10). 
 
Samverkan med förskoleklass, fritidshem och skola 
 
Det finns en plan i området för hur vi gör innan överlämning till 
förskoleklass. Under året besöker vi skolbiblioteket, skolgården samt 
skolan vid teater. Vi har också planer på en 5-årsgrupp på vårterminen för 
de barn som börjar förskoleklass efter sommaren. ”När barnets övergång 
till den nya verksamheten närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften 
att finna former för att avrunda och avsluta förskoletiden. Vid övergången 
till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som 
behöver särskilt stöd” (Lpfö98 rev. 2010 s.13). 
 
Genus 
 
Vi arbetar med vårt bemötande av barnen, hur vi pratar med dem och vilka 
förväntningar vi har på dem. I arbetslaget har vi en öppen dialog om hur vi 
bemöter barnen och vad vi säger till dem. Vi uppmuntrar barnen att leka i 
blandade grupper med både pojkar och flickor. ”Flickor och pojkar ska i 
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 
intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. ” (Lpfö98 rev. 
2010 s 5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verksamhetens mål för 2017-2018 
 
Normer och värden 
Mål: Fortsätta uppmuntra barnens positiva bemötande gentemot andra, och 
uppmärksamma och fördela statusobjekt. Ta reda på om det finns platser 
eller personer som kan kännas hotfulla för att därmed kunna göra något åt 
det.  
Så här arbetar vi för att nå vårt mål: 
Vi pratar om hur man ska vara mot varandra för att alla ska trivas. Att alla 
kan vara med i en lek, att man kan låna ut saker till ett annat barn, att man 
turas om, att man hjälper och tröstar varandra. Detta är ämnen vi håller 
levande tillsammans med barnen hela tiden.   
 
Utveckling och lärande 
Mål: Vi ska fortsätta uppmuntra intresset för skriftspråk och symboler. Vi 
strävar även efter att utöka barnens ordförråd och utveckla deras intresse 
för texter. Vi kommer under läsåret att arbeta med Läslyftet. 
Så här arbetar vi för att nå vårt mål: 
Synliggör skriftspråkets funktion och möjligheter till att kunna förmedla sig 
med hjälp av text. Uppmuntrar barnen när de ”lekskriver” och spinner 
vidare på barnens intresse för symboler och deras nyfikenhet på hur 
namnet ser ut . Vi lägger stor vikt vid högläsning. 
 
Barns inflytande 
Mål: Alla barn ska känna trygghet och ges utrymme för att uttrycka sina 
åsikter. 
Så här arbetar vi för att nå vårt mål: Vi har reflektionsmöten där barnen får 
turas om att berätta. Vi pedagoger har som roll att fördela talutrymmet och 
se till så alla barn får tid att berätta.  
 
Förskola och hem 
Mål:  Diskussionsfrågor till föräldrarna på föräldramötet för att få deras 
input i verksamheten. För att föräldrarna ska kunna vara delaktiga i 
förskolan och ha inflytande över verksamheten är det en förutsättning att 
de vet vad som står i läroplanen. Därför vill vi tydliggöra vårt uppdrag 
genom att informera föräldrarna om läroplanens mål.  
Så här arbetar vi för att nå vårt mål: Vi ser till att föräldrarna får frågor som 
engagerar. Vi använder läroplanens mål i dokumentation och som grund vid 
samtal.  
   
 
 



Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 
Mål: Att hitta naturliga tillfällen då vi kan samverka med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet. 
Så här arbetar vi för att nå vårt mål: 
Vi tar kontakt med elever och personal på skolan när vi möts.   
 
Uppföljning, utvärdering och utveckling 
Mål: Vi har som mål att kunna genomföra fortlöpande samtal där vi 
reflekterar över vårt arbete.  
Så här arbetar vi för att nå vårt mål: 
Utnyttja tillfällen som ges till reflektion i arbetslaget på bästa sätt.  
 
 
 


