
Verksamhetsplan  ht-2010 och vt-2011 

   Harens avdelning      Förskolan Frida. 

                       Inledning: 

Verksamhetsplanen 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. S.3). 

Normer och värden: 

Pedagogerna tar aktivt del av samt tillämpar förskolans värdegrund och 

likabehandlingsplan i mötet med kollegor, barn och föräldrar. Olikheter och mångfald 

i personligheter, intressen och tankar tas till vara och bejakas så att positiva möten 

mellan kulturer möjliggörs. 

Vi vill att alla barn ska vara delaktiga i de normer och värden som ligger till grund för 

vår verksamhet på Harens avdelning. 

Utifrån vår kvalitetsindikator har vi sex st områden som vi 

belyser. 

1. Pedagogisk miljö och material för utveckling och 

lärande: Vi använder oss av verktyget Kompissolen. Detta löper som en 

röd tråd genom hela vår verksamhet. I samlingarna gör vi rollspel med 

handdockor, dramalekar och flanosagor.  

2. Skapande verksamhet, lek, bild, rörelse, sång, musik 

och drama: Musik och sånger som speglar olika världsdelar. Instrument 

och rytmer från andra länder ger näring åt rytmik och rörelse. I vårt kommande 



projekt vill vi sätta fokus på Musikens värld. Vårt piano har med sina 

färgkodade tangenter blivit mycket populärt. Detta har lett oss vidare att med 

barnen bygga och skapa olika rytminstrument. En annan aspekt på musik är 

att vi vill låta barnen ta del av klassiska tonsättare och jämföra med modern 

nutidsmusik. 

3. Bygg och konstruktion: I det kollektiva rummet när fler barn bygger 

tillsammans byggs även en idébank upp. Att de ser varandras konstruktioner 

och lär av varann. När man är många skapas också automatisk en turordning, 

barnen lär sig att vänta på sin tur och att vara aktsamma om andras byggen. 

4. Språkutveckling och kommunikation: I samlingen har vi ett 

upprop som barnen leder som kallas Att väcka barnen. När de blir uppropade 

turas de om att svara på olika språk allteftersom vilka hemspråk som barnen 

har. En världsdelskarta och flaggor blir än mer intressant när vi pratar och 

leker med djurleksaker från olika länder. Vart hör djuren hemma? Hur ser 

människor ut och hur lever de?  Har ett barn varit ute och rest tar vi fram bilder 

från det landet som barnet har som ett stöd för eget berättande. 

5. Matematik och logiskt tänkande: Att dela leksaker, material och 

det fysiska rummet, är i sig en ständig orsak till förhandling. En turordning 

uppstår och barnen växer i detta. 

6. Förståelse för natur och naturvetenskap: Skog och natur är 

en stor källa till kunskap. Att se småkryp, lövens knoppar på våren som blir 

vackra löv på hösten och dör om vintern, skapar en förståelse för naturens 

kretslopp. Var tar djuren vägen på vintern? Flyttfåglar, vilka är de och vilka 

länder flyger de till? Detta är frågor som vi vill ge barnen. 

- Hur ska vi följa upp målet? Genom observationer av barnens 

intresseområde, dokumentation, reflektioner och diskussioner. Inköp av 

material och material från skogen. 

- När ska det vara uppnått? Normer och värden ska alltid 

uppdateras. 

- Vem är ansvarig? Samtliga pedagoger på Harens avdelning. 

Utveckling och lärande: För att väcka och bibehålla lust till 

lärande vill vi inge barnen självkänsla och självförtroende, samt tillit till 

den egna förmågan att utvecklas i sin egen takt och efter egna 

förutsättningar. Olika språksätt att uttrycka sig på uppmuntras. 

1. Pedagogisk miljö och material för utveckling och 

lärande: Den fysiska miljön är anpassad efter barnen. Bord, stolar och 



hyllor är på barnens nivå och gör att material blir lättillgängligt och åskådligt . 

Vi byter ut material alltefter intresse och projektarbeten.  

2. Skapande verksamhet, lek, bild, rörelse, sång, drama 

och förutsättningar för dessa: Vi har delat in barnen i två 

innegrupper som har Rytmik och Rörelse var sin förmiddag i veckan. I 

grupperna tar barnen del av olika danslekar, rytmer, sånger och 

dramatiserade sagor.   

3. Bygg och konstruktionslek: Längre fram under läsåret kommer 

barnen att få bygga egna rytminstrument. Efter fantasi eller efter mall. 

4. Språkutveckling och kommunikativ förmåga: Musikspråka 

innebär att rytmer och ramsor hänger ihop. Att använda sig av detta skapar 

bättre förutsättningar till ett bra språkbruk. Barns egna berättande i form av 

flanosagor, egna böcker och ritsagor är en stor del av samlingarna. Även 

handdockan lever vidare. På fredagseftermiddagen får randiga Korven följa 

med ett barn hem under helgen. En bok där föräldrarna skriver om Korvens 

upplevelser skickas också med.  

Svenska 2. Har barn med annat hemspråk än det svenska 1 ggr i veckan, då 

språkpedagog Lena kommer till Haren. Hon gör egna dokumentationer som 

finns i en pärm i vår hall. 

5. Matematiskt och logiskt tänkande: Barnen visar ett stort 

intresse för olika spel och de kommer att göra en del egna mattespel som vi 

laminerar, (plastar in). I dessa spel kommer både siffror och olika geometriska 

former att finnas. Med olika klossar, kaplastavar skapar barnen ett eget logiskt 

tänk. De övar hållbarhet, balans och olika former. I samlingen räknas barnen 

och vid dukning av bord räknas bestick, tallrikar och glas.  

6. Förståelse för natur och vetenskapligt tänkande: 

Urtidsdjur, tidigare tidsåldrar och skillnad mot modern tid. 

- Hur ska vi följa upp målet? Införskaffa dinosaurier, böcker, ta 

fram bilder från denna tid. 

- När ska målet vara uppnått? Vi följer barnens intresse. 

- Vem är ansvarig? Samtliga pedagoger på Haren. 

Barns inflytande:  Ett demokratiskt förhållningsätt förutsätter att vi 

tillsammans med barnen funderar kring verksamhetens innehåll, där barnens 

nyfikenhet och initiativförmåga tas tillvara och utgör drivmotorn för verksamhetens 

och projektens utformning. Pedagogerna ska uppmuntra till-och reflektera 

tillsammans med barnen kring ett divergent tänkande, ( dvs att kunna se och 

diskutera olika situationer och skéenden ur mer än en synvinkel). Vi vill att flickor och 

pojkar ska ha lika stort inflytande och har gärna på oss våra ”Genusglasögon”.   



1. Pedagogisk miljö och material för utveckling och 

lärande: En tillåtande attityd och ett bekräftande förhållningsätt är det som 

ger grunden och möjligheter till en bra miljö. Vi uppmuntrar barnen till att 

komma med egna idéer och utveckling av sina tankegångar, samt att lösa 

eventuella hinder på vägen, enskilt eller i grupp. 

2. Skapande verksamhet, lek, bild, rörelse, sång, drama 

och förutsättningar för dessa: Material och lekhörnor är 

utformade efter barnens behov. De väljer själva sina aktiviteter och material.  

Under rytmik och rörelse turas barnen om att leda gruppen med 

rytminstrument i de olika lekarna. Vi vill gärna att barnen kan ta med sig cd-

musik från andra länder eller från Sverige. Vi kommer att ha en turordning på 

detta så vi kan ha koll på skivorna, så vi meddelar er när det är dags.  

3. Bygg och konstruktionslek:  

4. Språkutveckling och kommunikativ förmåga. 

5. Matematiskt och logiskt tänkande. 

6. Förståelse för natur och natutvetenskapligt tänkande: 

- Hur ska vi följa upp målet? 

- När ska målet vara uppfyllt? 

- Vem är ansvarig? 

Förskola och hem: 

1. Pedagogisk miljö och material för utveckling och 

lärande: 

2. Skapande verksamhet, lek, bild, rörelse, sång, musik, 

drama och förutsättningar för dessa: 

3. Bygg och konstruktionslek: 

4. Språkutveckling och kommunikativ förmåga: 

5. Matematik och logiskt tänkande: 

6. Förståelse för natur och naturvetenskapligt tänkande. 

- Hur ska vi följa upp målet? 

- När ska målet vara uppnått? 

- Vem är ansvarig? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


