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Arbetsplan för avd. Solskenet läsåret 2017/2018 

 

 

Gruppens sammansättning 

Vi har totalt 18 barn  

3 barn födda 12 

2 barn födda 13 

4 barn födda 14 

8 barn födda 15 

1 barn födda 16 

 

Personal 

Lena Callenryd, barnskötare 

Susanne Tauber, förskollärare 

Nathalie Sigvardsson, förskollärare 

Lina Hamilton Evaldsson, barnskötare 

Majwi Gustawsson, barnskötare från Kvällsverksamheten 

Lena Carlsson, förskollärare från Kvällsverksamheten 

Marita Cerlander, barnskötare från Kvällsverksamheten 

 

Rutiner  

06:00 Förskolan öppnar på Molnet 

07:15 Solskenet öppnar  

08:00 Frukost 

08:30 Pedagogisk verksamhet med fruktstund 

11:15 Gemensam sångstund 

11:30 Lunch 

12:00 Läsvila/sovvila/Bornholmsmodellen 

12:30 Pedagogisk verksamhet 

14:30 Mellanmål 

15:00 Pedagogisk verksamhet 

16:15 Solskenet slås ihop med Molnet 

16.45 Alla Vitsippans avdelningar slås ihop på Molnet 

18:30 Förskolan stänger på Molnet 

 

 

Från 17:00 och fram till 22:00 har vi Kvällsverksamhet på Solskenet. 
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Pedagogiska aktiviteter vi erbjuder barnen på Solskenet 

 

Munmotorik, promenader, interaktiva tavlor,  

lärande lek ute och inne, massage, skapande, högläsning, sång och ramsor,  

dans, musik, pussel, spel mm. 
 

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk 

verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.” 

Lpfö98 

 

Tema 

Under läsåret kommer vi arbeta temainriktat. Pedagogerna såg ett behov av att 

arbeta med identitet, enskilt och i grupp. Målet är att stärka vi-känslan och 

känna att alla barnen är betydelsefulla samt känna delaktighet och stärka 

självkänslan.  

 
”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.” 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner sig trygga i den” 

Lpfö98 

 

Föräldrasamverkan 

Utvecklingssamtal 1 gång/termin eller vid behov 

Föräldramöten 1 gång/termin 

Julfest/sommarfest 

Ev. föräldraföreläsning 

Vardaglig tamburkontakt 

Veckobrev via mail 

 

Planeringsdagar då verksamheten är stängd 

1 gång/termin och dessa dagar meddelas i god tid till föräldrar. 

 

Observationer 

Observationsunderlaget som ingår i vårt samtalsmaterial. 

Personalens observationer och reflektioner av barngruppen.  

 
”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas 

och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande 

behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.” 

Lpfö98 
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Pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk dokumentation syftar till att föra den pedagogiska arbetsprocessen 

vidare för förändring och utveckling. Det vi gjorde idag ska hänga ihop med det 

vi gjorde igår, samt påverka det vi gör imorgon.  
 

”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” 
Lpfö 98 

 

 

Styrdokument 

All vår verksamhet och våra mål utgår från Nybro kommuns förskole-skolplan 

samt förskolans läroplan Lpfö98. 

 
”Förskolan ska, varhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål som ställts upp för den 

pedagogiska verksamheten.” 

Lpfö98 

 

 

Syftet med vår pedagogiska verksamhet och våra rutinsituationer 

 

Lämning och hämtning 

Möta föräldrar och utbyta information om dagen. Att barn och föräldrar känner 

sig välkomna till oss och att vi får chans till att byta några ord med varandra. 

 
”Pedagoger i förskolan ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det 

utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.” 

Lpfö98 

 

Måltider 

Vi vill ha en lugn och trevlig stund med möjlighet till samtal. 

Vi tränar bordskick och vill ge barnen en positiv upplevelse av mat samt prata 

om matkultur och återvinning med barnen. 

 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

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

välbefinnande.” 

Lpfö98 
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Samling 

 

Barnen får träna på att koncentrera sig, lyssna, vänta på sin tur, våga tala i 

grupp. 

 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge 

uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv” 

Lpfö98 

 

 

 

Lärande lek ute och inne 

 

Barnen ges möjlighet att påverka aktiviteterna i verksamheten genom att delge 

tankar och idéer inför varandra samt reflektera och återberätta över sitt eget 

lärande ihop med andra. Ge barnen möjlighet att använda sin fantasi och 

nyfikenhet samt vara kreativa i leken. Träna på det sociala samspelet samt 

motorikträning. Ge barnen möjlighet till utmaningar både fysiskt och 

intellektuellt. 

I den lärande leken lägger vi stor vikt vid att handleda barnen att lösa eventuella 

konflikter istället för att lösa konflikterna åt dem.   

 
”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 

varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 

lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 

skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor 

och erfarenheter.” 

Lpfö98 

 

Sovvila 

 

De barn som har behov av att sova får möjlighet till det efter maten för att deras 

dag hos oss ska få en bra balans utifrån barnets eget behov. 

 
”Förskolan ska erbjuda barnen i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd 

dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas 

samman på ett balanserat sätt.” 

Lpfö98 
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Lässtunder efter lunch och vid andra tider under dagen 

 

Varje dag efter lunch har vi en stund med högläsning för dem som inte sover.  

Då har barnen möjlighet att varva ner och återhämta sig. Genom att läsa högt för 

barnen stimulerar vi även deras språkutveckling. Vi kommer vi att samtala, 

reflektera, återberätta om boken dess handling och innebörd.  

Detta tränar deras fantasi, ordförråd, hör- och läsförståelse. 

 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge 

uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv 

 

Förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för 

symboler och deras kommunikativa funktioner 

 

Lpfö 98 

 

 

Kreativa utvecklingen 

 

Barnen får ge utlopp för sin kreativitet, fantasi samt träna sin koncentration och 

finmotorik. Erbjuda barnen utmaningar i olika material och tekniker. 

 
”Förskolan ska sträva efter att alla 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 

 

Språkutveckling 

 

Vi vill ge barnen ett rikt ordförråd, träna uttal och ge dem de förutsättningar de 

behöver inför läs- och skrivinlärningen.  

Under läsåret 2017-18 ingår vi i ett kompetenshöjande projekt, Läslyftet. 

Där lärarna får möjlighet att utveckla kunskaperna kring barns språk-, läs- och 

skrivutveckling samt hur barns intresse för texter, bilder och skriftspråk bäst tas 

tillvara. 

Barnen tränar på att hålla den ”röda tråden” i samtal samt lära sig strukturen i 

kommunikationen med andra dvs. balansen mellan att tala och lyssna. 

5-6-åringarna kommer att arbeta utifrån Bornholmsmodellen.  

 
”Förskolan skall sträva efter 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 

 

 



7 

 

Matematisk utveckling 

 

Vi vill skapa ett intresse och en nyfikenhet för matematik. Det gör vi genom att 

använda olika begrepp samt praktiska övningar/experiment inom dessa områden 

i vår vardag samt under styrda aktiviteter. 

 
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, 

undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.” 

Lpfö98 

 

 

Naturvetenskap och miljöutvecklingen 

 

Vi vill skapa en nyfikenhet och ett intresse för naturvetenskap. Barnen får 

experimentera och på så sätt testa olika idéer och teorier som de kan delge 

varandra. 

 

Vi samtalar med barnen om hur man inte ska slösa med naturens resurser t.ex. 

genom att källsortera, släcka lyset, vara aktsam om våra saker. 

Vi vill ge barnen positiva upplevelser av naturen och vi försöker hitta tillfällen 

att gå tillsammans till skogen. Varje vår deltar vi i Skräpplockardagen via Håll 

Sverige Rent och då går vi ut i vår närmiljö för att samla skräp som vi sen 

slänger på rätt ställe.  

 
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, 

dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.” 

 
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens 

olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.” 

Lpfö98 

 

Teknik/bygg och konstruktionsutveckling 

 

Genom en stimulerande miljö ger vi barnen tillfälle att erövra kunskap inom 

detta område. Barnen har fri tillgång till material t.ex. jovo, pärlor, kaplastavar, 

lego, plusplus, pussel. Vi tänker utmana barnen ytterligare genom att de får göra 

olika mönster, antingen på egen hand eller efter en mall. 

 
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” 

Lfpö98 
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Motoriska utvecklingen 

 

Barnen tränar sin koordination, koncentration, motorik och kroppsuppfattning 

genom planerade och spontana rörelseaktiviteter under läsåret. Barnen ska få 

möjlighet att känna glädje i att röra sig. 

 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling.” 

Lpfö98 

 

Kulturella utvecklingen 

 

En gång i månaden kommer bokbussen, då går vi och lånar böcker.  

De äldre barnen erbjuds att gå på teater en gång per år.  

Under året pratar vi kring de traditioner och firar större högtider som vi har i 

Sverige. Vi pratar även om andra kulturer vid olika tillfällen. 

 
”Förskolan skall sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar 

känsla och respekt för andra kulturer.” 

Lpfö98 

 

 

Sociala utvecklingen 

 

Det sociala samspelet är en viktig grund för det dagliga arbetet och för barnens 

framtid. Vi tränar detta genom att lära barnen strategier för konflikthantering, 

lära sig ta hänsyn, visa respekt för varandra, vänta på sin tur etc. Pedagogerna är 

goda förebilder för barnen och försöker ge barnen en glädjefylld dag.  

 
”Förskolan skall sträva efter att alla barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge 

uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.” 

Lpfö98 

 

 

 

 

Värdegrundsarbete 

 

I vår dagliga verksamhet samt i temaarbetet kommer vi fokusera på 

värdegrundsarbetet.  

 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in 

i andra människors situation samt vilja hjälpa andra.” 

Lpfö98 
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På- och avklädning 

 

Barnen övar på att blir självständiga under på- och avklädningen. De tränar sin 

motorik, kroppsuppfattning, turtagning samt kamratskap.  

 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen 

förmåga.” 

Lpfö98 

 

Barns inflytande och delaktighet 

 

Barnen har inflytande och delaktighet i verksamheten efter mognad och 

förutsättningar. När vi väljer tema gör vi det utifrån barnens intresse och behov.  

Vi väver in barnens och pedagogernas tankar och funderingar i temat. Under den 

lärande leken har barnen stort inflytande över vem och vad de vill leka med. 

 
”Förskolan sträva efter att alla barn utvecklar sin förmåga att utveckla sin förmåga att 

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

Lpfö98 

 

 

 

Samverkan med förskoleklass, fritidshem och skola 

 

Under vårterminen har vi överinskolning med berörd personal på förskoleklass 

och fritids. Den berörda personalen besöker oss på förskolan, barnen får hälsa på 

vid flertalet gånger på skolan, leka på skolgården, besöka bibliotek samt äta i 

matsalen. Vi följer områdets riktlinjer för Hanemålaområdet.  

  
”Förskollärare skall ansvara för att samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola 

och fritidshem för att stödja barnens övergång till dessa verksamheter.” 

  

Traditioner 

 

Födelsedagar 

Vi uppmärksammar barnen på deras födelsedag genom att de får sitta på en 

speciell födelsedagsstol. Vi har en flagga och vi tänder det antalet ljus som 

barnet fyller år, tillsammans sjunger och hurrar vi för födelsedagsbarnet. 

Solskenet ger barnet en födelsedagsstol som de får ta med hem.  

 

Påsk 

Vi gör någon form av påskpyssel och pratar om påsken. 
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Midsommar 

Alla barn på avdelningen blir inbjudna till midsommarfest då vi firar med hela 

Vitsippan. Vi dansar kring midsommarstången. 

 

Advent/Jul  

Vi har adventssamlingar, julpysslar och pratar om julen. 

Vi har en julfest tillsammans med barnens familjer. 

Alla barnen på Solskenet blir inbjudna till jullunch veckan innan julhelgen. 

 

Förskolans dag 

Alla barn är då välkomna till en gemensam aktivitet på Vitsippan. 

 
”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 
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Verksamhetens mål för 2017-2018 

 

Normer och värden 

 

Mål 

 Vi vill att alla barn ska få möjlighet att träna sitt samspel med andra. 

 Lära barnen strategier för att värna om sin egen integritet och lära sig se 

och tolka andra människors gränser. 

 

 

Så här arbetar vi för att nå vårt mål 

 Pedagogerna skapar möjlighet för träning av samspel vid olika 

rutinsituationer i verksamheten såsom matbordet, tamburen, lärande leken 

mm. 

 När tillfälle ges under den dagliga verksamheten samtalar vi med barnen 

om hur de kan göra i olika situationer. T.ex. hur de kan tolka signaler från 

andra människor, lösa problem, lösa situationer som uppstår, 

konflikthantering. 

 Vi tänker använda metoden STOPP-jag vill inte med alla barnen. 

 

 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och 

ansvar.” 

Lpfö98 

Utveckling och lärande 
 

Mål 

 Vi vill erbjuda barnen rikligt med språkutvecklande situationer. 

 

Så här arbetar vi för att nå våra mål 

 Sånger och ramsor i olika samlingar samt spontant i verksamheten. 

 I vårt tema kopplar vi ord och begrepp som är relevanta för ämnet. 

 Vi tar tillfället i akt vid vardagliga samtal att berika deras ordförråd och 

träna turtagning samt samtalets spelregler.  

 Vi ger inte alltid barnen raka svar utan låter dem tänka ut egna lösningar 

enskilt eller tillsammans.  

 Under året fortbildas pedagogerna i högläsning och berättande, genom 

Läslyftet. Detta är något som influerar verksamheten och i sin tur barnen.  

 
”Förskolan ska sträva efter 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”. 
 

Lpfö98 
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Barns inflytande 

 

Mål 

 Vi vill arbeta med pedagogisk dokumentation kring vårt tema, för att 

synliggöra barnets lärande, både för barn och pedagoger.  

 

Så här arbetar vi för att nå vårt mål 

 Barn och pedagoger dokumenterar fortlöpande verksamheten.  

 Pedagogerna reflekterar utifrån dokumentationerna, under sin veckovisa 

planering.  

 Dokumentationerna och reflektionerna vandrar mellan barn och 

pedagoger, samt återkommer ständigt i verksamheten.  

 

 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet 

att påverka sin situation” 

Lpfö98 

 

 

Förskola och hem 

 

Mål 

 Pedagogernas förhållningssätt är att ta tillvara på barns/föräldrars åsikter 

och tankar. 

 Att nya barn och föräldrar på Solskenet känner sig välkomna och väl 

mottagna.  

 

Så här arbetar vi för att nå vårt mål 

 Tamburkontakt 

 Utvecklingssamtal/inskolningssamtal 1 gång/termin 

 Föräldramöte 2ggr/år 

 Trivselenkät  

 Veckobrev 

 Vi är angelägna om att återkoppla tillbaka frågor och funderingar från 

föräldrar. 
 

 

”Förskolan ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, 

utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal och 

beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av 

verksamheten.” 

Lpfö98 
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Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshemmet 

 

Mål 

 Att övergången från förskola till förskoleklass och fritidshem blir så bra 

som möjligt för barn och föräldrar. 

 

Så här arbetar vi för att nå vårt mål 

 Vi följer de riktlinjer som området har fastlagt. 

 

 
”Förskolan ska ansvara för att samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och 

fritidshem för att stödja barnens övergång till dessa verksamheter.” 

Lpfö98 

 

 

 

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling 

 

Mål 

 Att hitta ett fungerande arbetssätt som gör dokumentationen kring barnen 

integrerad i den dagliga verksamheten. 

 Att utifrån våra observationer, reflektioner och utvärderingar utforma och 

utveckla vår verksamhet.  

 

Så här arbetar vi för att nå vårt mål 

 Vi använder kvalitetssnurran. 

 Vi använder lärplattan som dokumentationsredskap som ett levande 

verktyg i den dagliga verksamheten. 

 Vi använder ett arbetsstrukturdokument på vår avdelningsplanering varje 

vecka. 

 Vi arbetar med pedagogisk dokumentation.  

 

 
”Förskolan ska ansvara för att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, 

organisation, struktur, innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs 

upp och utvärderas. 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.” 

Lpfö98 

 
 

 


