
Välkomna till 
Förskolan 
Paletten

Välkomna till Förskolan Paletten. Vi är en  
kommunal förskola med två grupper 

indelade efter ålder. På förskolan arbetar 
för tillfället 9 pedagoger samt en kock som 

till stor del lagar maten från grunden.






Södermalms övergripande tema för det 
här läsåret är Hållbar framtid. I det 
temat pågår just nu projekt undervisning
och utbildning kring återbruk som ni
kommer se på bilderna. Återbruk, 
naturmaterial samt ostrukturerat
material i en strukturerad miljö är en av 
delarna vi arbetar med. Vi vill erbjuda
barnen ett så rikt material som möjligt
där fantasi och kreativitet sprudlar.  Ett
annat tema som Södermalms
kommunala förskolor arbetar med är
rörelse och hälsa. Också där arbetar vi 
projektinriktat. Utevistelse tar också stor
plats i vår utbildning



På förskolan Paletten arbetar 
vi med flera olika 
styrdokument men framförallt 
Läroplanen som grund i allt vi 
gör. Vi strävar efter att ge 
barnen en så likvärdig 
utbildning som möjligt utefter 
ålder osv. Även lärmiljön  vill vi 
ska visa en röd tråd samt 
anpassas efter de projekt vi 
arbetar med



Vi tillämpar föräldraaktiv introduktion. Det 
innebär att ni är med tre hela dagar och deltar i 
all undervisning/utbildning, rutiner, vila, lunch 
osv.  
Detta för att tillsammans med era barn lära 
känna pedagogerna och förskolan. När det gått 
tre dagar har vi en dialog kring hur vi ska 
fortsätta.    



Den röda tråden



Här vistas 
de yngre 
barnen



Salongen. Här 
kombinerar vi 
lek och 
undervisning.   



Teknik återbruk
skapande språk

och
kommunikation



Ateljé lera 
återbruk 
ostrukturerat



Ateljé och
undervisning

för yngre barn



Skapande och återbruk



Ateljé och 
lek i en 
miljö med 
återbruk



Skapande möter
återbruk



Skapande av återbruk
samt lek i ostrukturerad
miljö och material  



Här vistas de äldre barnen. Rolig utmanande rörelse i 
vardagen.  



Bygg och konstruktion 



Matematik 
teknik 



Matematik teknik naturvetenskap



Naturvetenskap
matematik ateljé
snickeri naturmaterial
social samvaro






Tydliga miljöer 
och inspirerande 
dokumentation, 
tillgänglig att 
känna på och 
undersöka 



Lek naturvetenskap 
barns inflytande 
återbruk och 
naturmaterial



Lek och 
återbruk



Ateljé 
återbruk 
ostrukturerat  



Språk/tapetrulle  
Batteriholkar/återbruk



Språkotek för hela förskolan



Här kommer bilder på hur
vår undervisning och

utbildning kan se ut utifrån
projekten vi arbetar med 



Styrdokument



Naturvetenskap



Naturvetenskap



Skapande 
verksamhet 



Matematik och teknik



Matematik och
Teknik 



Språk och
kommunikation



Språk och
kommunikation



Barnens 
inflytande 



Matematik och Teknik 
3D Former och monster 



Vi som arbetar på Paletten



Varmt 
välkommen 
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