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Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 

               

 Avdelning Ekorren, Förskolan Frida 

 

Inledning: 

Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan 

för Förskolan Lpfö 98 

1. Normer och värden 

2. Utveckling och lärande 

3. Barns inflytande 

4. Förskola och hem 

 

” I läroplanen formuleras förskolans värdegrund och uppdrag 

samt mål och riktlinjer för verksamheten”. (Lpfö98. Sidan 3) 

 

Utifrån vår kvalitetsindikator har vi sex stycken områden som 

vi belyser. 

1. Pedagogisk miljö och material för utveckling och lärande 

2. Skapande verksamhet, lek, bild, sång, musik och drama 

3. Bygg och konstruktion 

4. Språkutveckling och kommunikation 

5. Matematisk och logiskt tänkande 

6. Förståelse för natur och naturvetenskapligt tänkande 

 Hur ska vi följa upp målet? 

 När ska det vara uppnått? 

 Vem är ansvarig? 
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1. Normer och värden 

Att stärka barnens självkänsla och självförtroende, visa respekt, ta hänsyn och  

ansvar för människor, natur och miljö 

 

 Pedagogisk miljö och material för utveckling och lärande  

 Skapande verksamhet, lek, bild, rörelse, sång, musik och drama. 

 Bygg- och konstruktion 

 Språkutveckling och kommunikativ förmåga 

 Matematiskt och logiskt tänkande 

 Förståelse för naturen 

 

 

2 Hur ska vi arbeta för att uppnå målet, metoder, arbetssätt 

 

 Pedagogisk miljö och material för utveckling och lärande  
            Genom dokumentation, skapa tydliga hörnor s.k rum i rum och ha tillgång till 

            olika material.  

 Skapande verksamhet, lek, bild, rörelse, sång, musik 
             Genom lek, turtagning, samarbete, byggkonstruktion, språket. Samt 

             genom böcker, sång, musik. Vi delar in barnen i olika grupper. Ute har vi har en  

             fin kuperad gård som utmanar barnens motorik. 

 Bygg- och konstruktion 

             Pedagogerna vägleder och inspirerar barnen individuellt och i samspel med  

             andra barn.  Barnen lär sig samarbeta och lyssna och respektera  

             varandras  konstruktioner  prova på andras idéer. 

         Införskaffa material från skogen ta fram mer återvinningsbart material och även fråga 

föräldrar. Vi håller på att ändra i innemiljön som ska motsvara gruppens behov.  

 

 Språkutveckling och kommunikativ förmåga 
Benämna alla saker med sitt rätta namn, berätta vad och hur vi gör för att ge barnen ett 

bra ordförråd och ord förståelse. Vid alla vardagliga rutiner och gruppverksamhet 

samtalar vi med barnen. Vi läser och sjunger mycket.  

 

 Matematiskt och logiskt tänkande 
I den dagliga verksamheten ingår matematiskt och logiskt tänkande såsom turtagning 

när vi har fruktstund, lunchsituationer, hygiensituationer.   

 Förståelse för naturen 
           Vi vill uppmuntra barnen att värna och vara rädd om naturen. Vi pratar ofta med  

barnen om hur det ser ut utanför fönstret. Vi planerar att till våren gå på utflykt till naturen.   
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3 Hur och när ska vi följa upp målet 
  

    Uppföljning sker på våra avdelningsmöten kontinuerligt där vi  

    gemensamt utvärdera /reflekterar vår verksamhetsplan.  

 

4 När ska målet vara uppfyllt 
   Målen ska vara uppfyllt under vårt verksamhetsår 

 

5 Vem är ansvarig för att avdelningen följer det ni har kommit överens om             

     och håller tidplanen 
   Samtliga pedagoger på avdelningen.   

 

2. Utveckling och lärande 

 

Mål- Lekfull och lärande miljö 

 Den pedagogiska verksamheten ska ligga till grund till att främja leken                

kreativiteten  och det lustfyllda lärande samt att ta tillvara och stärka barns intresse    

för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Leken ska ge 

utrymme för barnens egna fantasier, kreativitet, i lek och lärande både inomhus 

och ute. I en miljö där barnen tillåts ha roligt utvecklar barnet sin fantasi. 

  2 Hur ska vi arbeta för att uppnå målet, metoder, arbetssätt 

                      

 Pedagogisk miljö och material för utveckling och lärande                                 

Miljön ska vara lockande för barnen, ha ett inbjudande material. Lärandet 

sker på ett lustfyllt och lekfullt sätt. Vårt förhållningssätt är så att inlärning 

sker hela tiden även vid rutinsituationer, samlingar och grupper.      

 Skapande verksamhet, lek bild, rörelse, sång, musik  

Genom de vuxnas engagemang och glädje ökar vi barnens intresse. Vi håller på att 

tillverkar egna trummor där barnen är delaktiga genom hela processen. Vi lyssnar på 

olika musikstilar. Vi sjunger mycket både planerat och spontant. Vi hoppas att vi får  

ett väggfasta målarstaffli under höstterminen, arbeta med lera har vi planerat till 

vårterminen och annat natur material. Göra materialet mer inbjudande. 

 Bygg- och konstruktion 

Vårt mål är att vi pedagoger synliggör olika byggkonstruktioner med bilder som vi 

sätter upp på väggarna. Vi behöver mer bygg- och konstruktionsmaterial för att kunna 

utveckla den delen av verksamheten.   

 Språkutveckling och kommunikativ förmåga 
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Vi använder oss av språkutvecklingen/kommunikativ förmåga i all vår verksamhet. 

Barnen får lyssna på sagor (högläsning), sång, musik. Målet är att vi ska ge barnen 

mer ordförståelse och ordförråd. 

 Matematiskt och logiskt tänkande 

Genom vardagliga situationer tex, samlingen, födelsedagar, vid fruktstunden. 

 Förståelse för naturen 

Vi vill uppmuntra barnen att värna och vara rädd om naturen. Vi pratar om års 

skiftningar t.ex. genom att titta på träden.  

 

3 Hur och när ska vi följa upp målet 
   Uppföljning sker på våra avdelningsmöten kontinuerligt där vi  

    gemensamt utvärderar /reflekterar vår verksamhetsplan.  

     

4 När ska målet vara uppfyllt 
      Målen ska vara uppfyllt under vårt verksamhetsår 

    

 5 Vem är ansvarig för att avdelningen följer det ni har kommit överens om  

    och håller tidplanen 
Samtliga pedagoger på avdelningen.   
 

3. Barns inflytande 

 

2 Hur ska vi arbeta för att uppnå målet, metoder, arbetssätt 

 

 Pedagogisk miljö och material för utveckling och lärande                                 

 
Genom att vi synliggör materialet och att det är lättåtkomligt. Tisdagar, Onsdagar och 

Torsdagar erbjuder vi barnen olika verksamheter i mindre grupper. Vid samlingen får 

barnen önska sånger. Vi planerar att göra sångkort. 

 Skapande verksamhet, lek, bild, rörelse, sång, musik 
 Genom att vi synliggör materialet och att det är lättåtkomligt. Tisdagar, Onsdagar och 

Torsdagar erbjuder vi barnen olika verksamheter i mindre grupper. 

Vi erbjuder barnen frilek där barnen utvecklas i grupp och som individ. Vi pedagoger 

skapar nya utmaningar utifrån de vi ser i den fria leken.  

 Bygg- och konstruktion 

Barnen bestämmer själva vad de vill bygga och konstruera. Vi pedagoger instruerar 

och finns med för att reflektera barnens utveckling och behov av nya utmaningar. Vi 

pedagoger vill få barnen att använda sin fantasi och samarbetsförmåga. 

 Språkutveckling och kommunikativ förmåga 
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 Vi pedagoger vill få barnen att använda sin fantasi och samarbetsförmåga.  

 Matematiskt och logiskt tänkande 

    Genom att barnen får prova själva och tänka ut olika lösningar. Upptäcka och utforska                  

likheter och olikheter, helhet och delar, former och mönster. 

    Förståelse för natur 

Vi planerar att gå på utflykt till skogen till vårterminen. Vi kommer undersöka vad barnen är 

intresserade av. Vad väcker barnens nyfiken i naturen? 

 

3 Hur och när ska vi följa upp målet 
    Uppföljning sker på våra avdelningsmöten kontinuerligt där vi  

     gemensamt utvärderar /reflekterar vår verksamhetsplan.  

 

4 När ska målet vara uppfyllt 
   Målen ska vara uppfyllt under vårt verksamhetsår 

      

5 Vem är ansvarig för att avdelningen följer det ni har kommit överens om  

   och håller tidplanen 
    Samtliga pedagoger på avdelningen.   

 

4. Förskola och hem 
 

2 Hur ska vi arbeta för att uppnå målet, metoder, arbetssätt 

 

 Pedagogisk miljö och material för utveckling och lärande                 
Genom väggdokumentation , föräldraråd, månadsbrev, veckoinformation ,portfolio 

pärmar och förslags låda och daglig kontakt med föräldrarna 

                

 Skapande verksamhet, lek bild, rörelse, sång, musik  
Genom väggdokumentation och daglig kontakt med föräldrarna 

 

 Bygg- och konstruktion 
            Genom väggdokumentation, portfoliopärmar och daglig kontakt med föräldrarna 

 

 Språkutveckling och kommunikativ förmåga  
           Utvecklingssamtal och daglig kontakt med föräldrarna 

 Matematiskt och logiskt tänkande                                                                       
Genom väggdokumentation och portfolio pärmar och daglig kontakt med föräldrarna 

 Förståelse för natur och naturvetenskapligt tänkande 
Vårt mål är att samarbeta mellan förskola/hem 

 

 



§ 

6 

 

3 Hur och när ska vi följa upp målet 
    Uppföljning sker på våra avdelningsmöten kontinuerligt där vi  

     gemensamt utvärdera /reflekterar vår verksamhetsplan.  

 

4 När ska målet vara uppfyllt 
   Målen ska vara uppfyllt under vårt verksamhetsår 

 

5 Vem är ansvarig för att avdelningen följer det ni har kommit överens om  

   och håller tidplanen 
   Samtliga pedagoger på avdelningen.   

 
 

 


