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VERKSAMHETSPLAN 

Förskolorna Båtklubben, Ekbacken, Kryssningen, Sjöresan och Storseglets samlade plan för att arbeta 

mot beslutade mål – statliga såväl som kommunala. Förskolorna beskriver dessutom sitt arbete i en 

Verksamhetsutvecklingsplan för sin specifika förskola.  
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Vår verksamhet utvecklas ständigt genom att utvärdera och granska vår verksamhet utifrån 

olika perspektiv. Föräldrar deltar årligen i vår Förskoleundersökning, professionen 

självvärderar i Stadens Kvalitetsindikator och sist men inte minst ser vi hur barnen svarar på 

vår verksamhet genom Södermalms utvärderingsverktyg, GUF. (Gemensam utveckling för 

förskolorna på Södermalm) 

Vår verksamhetsplan utgår från Kommunfullmäktiges övergripande mål och den inriktning 

politiken anger. Nedbrutet till vår nivå och baserat på analys från våra resultat skriver vi vår 

Verksamhetsplan och anger våra åtaganden. 

Vår egen inriktning för kommande år är fokuserad på tre områden : 

Förskolor på vetenskaplig grund  - Ett arbete där vår verksamhet kopplas samman med 

aktuell forskning om förskolebarns lärande.  

Trygga och Hälsosamma förskolor – Ett arbete med att säkerställa basen i barnens vardag är 

hälsosam gällande kost, rörelse och psykiskt välbefinnande.  

Attraktiv och hälsosamma arbetsplatser – Förskolors som kännetecknas av hög kompetens 

och där trivsel och lust är utmärkande. Fysisk och psykisk hälsa både för individ och grupp. 

De bästa förskollärarna och barnskötarna vill jobba just hos oss. 

I den här skriften sammanfattar vi våra åtaganden och berättar övergripande om arbetssätt för 

att nå dessa. Arbetet kan dock skilja sig på på detaljnivå. Som kvalitetsgaranti för året har vi 

valt ”Barnen visar  grundläggande Språklig förmåga.” 

 

2015-02-10 

 

För enheten  

 

Ingalill Gustavsson 

Förskolechef 
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Inledning 

Förskolan är en egen skolform för barn från 1 års ålder. Barn börjar i förskolan vid olika 

åldrar och deltar under olika lång tid. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett 

livslångt lärande. Den ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 

utveckling och växande. Samtidigt ska den vara organiserad så att den gör det möjligt för 

föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. // Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk 

verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen 

ska få möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp 

och tillsammans med vuxna. (www.skolverket.se) 

Öppen förskolas uppgift är att erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet i nära 

samarbete med de vuxna besökarna. Samtidigt får de vuxna möjlighet till kontakt och 

gemenskap. Besökarna är inte inskrivna utan avgör själva när och hur ofta de vill delta. 

..// Den öppna förskolan bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras 

nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande bör ges stort utrymme. Verksamheten bör 

utformas både efter barnens och de vuxna besökarnas behov. ( www.skolverket.se) 

Våra primära brukare är barnen på förskolan samt föräldrar och barn på vår öppna förskola. 

Vår verksamhet tar alltid avstamp i hur vi kan förbättra, utveckla och skapa en verksamhet 

med barn och för barn. Föräldrarna och förskolan utgör tillsammans den plattform som ger 

optimala förutsättningar till detta och vi ser därför att föräldrasamverkan är en viktig 

förutsättning för att vi ska lyckas. Våra möten med föräldrarna på öppna förskolan ska präglas 

av ett inlyssnande förhållningssätt där pedagogernas kompetens ska fungera som stöd i 

föräldrarollen likväl som förebilder i mötet med deras barn. Förskolans bemötande ska vara 

trovärdigt, tillgängligt och aktivt. 

I vår enhet finns mellan 450-490 barn i åldrarna 1-5/6 år fördelade på våra förskolor 

Båtklubben, Ekbacken, Kryssningen, Sjöresan och Storseglet. Alla förskolorna är förlagda i 

Hammarby Sjöstad och arbetar utifrån samma Verksamhetsplan, samma ledning, strukturer 

och ramar. Den öppna förskolan har öppet alla vardagar både förmiddag och eftermiddag och 

kan ta emot 50 personer åt gången. Vi ser en välbesökt verksamhet och har genom våra möten 

för spädbarnsfamiljer samt sk regnbågsfamiljer kunnat möta specifika grupper i deras behov. 

 

Det som kännetecknar våra verksamheter är våra ledord ; 

samt visionen om vår verksamhet 

 

Förskolornas pedagogiska miljö, pedagogernas förhållningssätt och mötet med föräldrar och 

omvärld ska omfattas av denna värdegrund. 
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Organisation 

Enheten leds av förskolechef som med sin pedagogiska ledningsgrupp tydligt gett mandat till 

biträdande förskolechefer gällande barn och pedagogiska processer samt till arbetsplatsledare 

på respektive förskola. Arbetsplatsledare har det pedagogiska uppdraget att säkerställa 

likvärdighet och det systematiska kvalitetsarbetet på respektive förskola. En tät dialog förs 

med förskolechef och arbetsplatsledare om vad, hur och när. 

Den pedagogiska ledningsgruppen, arbetsplatsledare, förskolechef och biträdande 

förskolechefer finns till för att säkerställa den pedagogiska kvaliteten genom gemensamma 

dokument, policys och pedagogisk dialog. Den dagliga driften fungerar utifrån en 

ansvars/arbetsfördelning där alla medarbetare är delaktiga. Våra veckomöten har som syfte att 

snabbt åtgärda uppkomna situationer samt hantera synpunkter från barn, föräldrar eller 

medarbetare samt att arbeta med uppföljning av åtaganden. Arbetsplatsledare leder 

veckomötet och för dokumentation av dessa. 

Våra förskolor är organiserade utifrån ett modernt sätt att se på förskola i enlighet med 

forskning om barns lärande. Vi arbetar med barnen i basgrupper för att skapa gynnsamma 

lärandesituationer med färre relationer. Vi har iordningsställt den pedagogiska miljön och har 

verkstäder i hela förskolan som alla barnen får ta del av. I enlighet med reviderad läroplan och 

ny skollag har förskolorna förskollärare som är huvudansvarig för undervisningen. Eftersom 

många situationer på förskolan präglas av omsorg behöver barnen många goda pedagoger. 

Både förskollärare och barnskötare. 

 

Förskolornas utvecklingsarbete under läsåret 2014/2015 är 

Båtklubben -  Naturvetenskap och teknik 

Ekbacken – Barns delaktighet och inflytande  - I sagans värld 

Kryssningen - Kultur genom estetiska lärprocesser 

Sjöresan - Den pedagogiska miljön 

Storseglet - Demokratiska värderingar genom barns delaktighet och inflytande 

 

Förskolans verksamhet utgår från gällande styrdokument: 

 FN:s Barnkonvention 

 Skollag 

 Läroplan för förskolan 

 Förskoleplan för Stockholm Stad 

 Verksamhetsplan för Södermalm stadsdelsnämnd 

 Diskrimineringslagen 
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Åtagande: 

 

Arbetssätt 

På förskolan handlar matematik om att låta barnen utveckla sin förståelse för rum, form, läge 

och riktning samt grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt 

för mätning, tid och förändring.  Det lilla barnen mäter sin omvärld med utgångspunkt i sin 

egen kropp, lär sig att sortera och dela upp, samla i grupper mm genom vår material på 

förskolan.  Alla typer av sorteringsmaterial, färg och form, pussel och spel, struktur i miljön 

bidrar till det matematiska tänkandet. Genom förskolans arbete med projekt, processinriktat 

arbetssätt, utvecklar de sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

 

 

 

Arbetet sker i våra verkstäder som är utformade med material för att stödja detta arbete men 

pågår också ständigt i leken och i projektarbete av olika slag i våra basgrupper och 

tvärgrupper. 
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Åtagande: 

 

 

 

Arbetssätt 

Det pågår ett aktivt arbete med barnens 

språkmedvetande i våra dagsrutiner, i 

styrda aktiviteter samt i barnens arbete 

med projekt men även genom att 

utveckla den pedagogiska miljön i 

verkstäderna som är utformade utifrån 

läroplanens målområden. Vi vuxna har 

ett förhållningssätt som baseras på att 

uppmuntra, leka och utmana barnens 

språk. Alla förskolor har ett eller flera 

läsombud som arbetar med barnens 

språkutveckling med stöd av 

litteraturen. 

Förskolorna använder sig av många 

språkutvecklande aktiviteter såsom 

munmotorik, sagokort, sagopåsar, 

högläsning, bokstäver och 

begreppslekar. Språket utvecklas i alla 

situationer, mellan barn, mellan barn 

och vuxna och i alla våra verkstäder. 

 

 

Åtagande: 

Arbetssätt 

Förskolorna arbetar aktivt med att skapa pedagogiska lärmiljöer där rummen bjuder in till och 

skapar lust till att lära. Vi använder oss av våra tre ledord Tydlig, Tillåtande och Tillgänglig i 

vår ambition att våra rum ska stimulera och bidra till utveckling och lärande.  

Genom vår pedagogiska miljö ger vi barnen stora möjligheter till att göra aktiva val och själva 

äga sitt lärande. Allt material finns tillgängligt, är tillåtande och på ett tydligt sätt vägleda 

barnen till utveckling och lärande. 
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Alla våra förskolor har inrett lokalerna i verkstäder utifrån läroplanen och namngett dessa för 

skapande, matematik, naturvetenskap och teknik, social och emotionell lek såsom drama och 

rollek och  språk och kommunikation. Allt material är tydligt presenterat, är rikt och 

inbjudande och tillgängligt för alla barn. 

 

Även på vår öppna förskola bjuds barnen på en miljö som är baserad på tydlig, tillåtande och 

tillgänglig. Vi vill att även de allra yngsta barnen också ska mötas av ett komplement till 

hemmiljön där de får göra egna val och uppleva med alla sina sinnen. Vi vill redan från början 

belysa att barnen är kompetenta och kan lära bara de ges möjligheten till det. 

 

För att levandegöra och rikta barnens blickar mot det som erbjuds har verkstäderna fördelats 

mellan personalen som har i uppdrag att introducera, fördjupa sig i ämnet, bidra med 

utvecklande aktiviteter och möta barnen. 

Åtagande: 

  

 

Arbetssätt 

Våra förskolor har mycket olika förutsättningar till 

att utveckla sin utemiljö. Tre av fem förskolor, 

Kryssningen, Sjöresan och Båtklubben,  är 

inrymnda i flerfamiljshus och har ingen egen gård 

eller begränsad gård att nyttja. 

Förskolan Storseglet har en gård som också är 

begränsad sett till antalet barn som använder 

gården. Förskolan Ekbacken har en fin, kuperad 

och bra förskolegård som används av alla barn på 

förskolan dagligen. 

 

 

Vi har därför valt att kalla även den här verksamheten för 

verkstad för barnen. Vår Uteverkstad innefattar alla barn, 

yngre som äldre, och kan förläggas på egen gård, lekparker i 

närmiljön eller i mer skogliknande områden på längre 

avstånd. 

Innehållet i Uteverkstaden är Rörelse och motorisk träning, 

natur och projektarbete. Barnen kan arbeta tvärvetenskapligt 

med alla områden genom sin lek och sina projekt. 

Här är också en möjlighet för barnen att arbeta med kultur och estetiska lärprocesser.  
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Åtagande: 

Arbetssätt 

Förskolorna arbetar aktivt med att skapa pedagogiska lärmiljöer där rummen bjuder in till och 

skapar lust till att lära. Vi använder oss av våra tre ledord Tydlig, Tillåtande och Tillgänglig i 

vår ambition att våra rum ska stimulera och bidra till utveckling och lärande. Genom vår 

pedagogiska miljö ger vi barnen stora möjligheter till att göra aktiva val och själva vara 

delaktiga  sitt lärande. Allt material finns tillgängligt, är tillåtande och på ett tydligt sätt 

vägleda barnen till utveckling och lärande. Förskolorna har inrett lokalerna i verkstäder med 

utgångspunkt i läroplanen. Verkstäderna på alla våra förskolor följer samma princip och är ; 

Matematik, Språk och Kommunikation, Skapande, Naturvetenskap och teknik, Rollek och 

Drama 

 

Även på vår öppna förskola bjuds barnen på en miljö som är baserad på tydlig, tillåtande och 

tillgänglig. Vi vill att även de allra yngsta barnen också ska mötas av ett komplement till 

hemmiljön där de får göra egna val och uppleva med alla sina sinnen. Vi vill redan från början 

belysa att barnen är kompetenta och kan lära bara de ges möjligheten till det. 

 

Förutom verkstäderna har förskolorna enats om ett processinriktat arbetssätt hur de tänker sig 

att uppnå resultat i alla dessa områden.  Att utgå från barnens egna tankar och ideér och vara 

medforskande pedagoger. Vi arbetar med att reflektera över den dokumentation som skapas 

ihop med barnen och bygger därefter vidare projektet. 

 

För att utveckla den pedagogiska verksamheten för barnen arbetar förskolorna med 

pedagogisk dokumentation och reflekterar personalen och kopplar ihop arbetet med beprövad 

erfarenhet på vetenskaplig grund. 

Vi ser att arbetet i basgrupper med möjlighet till lärande i mindre grupper ( 10-12 barn/grupp 

1-2 år och 14-16  barn/grupp 3-5 år) ger möjligheter att skapa ett lugnt lärandeklimat för 

barnen.  Förskolans gruppinriktade arbetssätt kommer till sin rätt och vi har lättare att tidigt 

upptäcka barn i behov av särskilt stöd. 

Arbetet i våra verkstäder sker i ännu mindre grupper om ca 5-7 barn tillsammans med 

pedagog, barnskötare eller förskollärare. 

 

Våra miljöer ska kännetecknas av inspirerande, utmanande och utforskande material som 

presenteras på ett tydligt, tillåtande och tillgängligt sätt. Barn i alla åldrar ska möta en miljö 

som syftar till att de kan göra egna val och genom våra verkstäder  ser vi att de blir grunden 

till att lyckas med lärande utifrån barnens eget val. 
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Åtagande: 

 

Arbetssätt 

Det pedagogiska arbetet främjar ett positivt samband mellan kost, rörelse och hälsa och ska ge 

barnen grundläggande kunskaper och förutsättningar för detta på olika sätt. Verksamheten 

pågår såväl inom- som utomhus och miljöerna används flexibelt under hela dagen. Den 

pedagogiska måltiden är viktig ur ett hälso- och trivselperspektiv och har stor betydelse för 

barnens välbefinnande. 

För att barnen på förskolan ska kunna utvecklas och lära är det viktigt att de ges möjlighet till 

att vara trygga i sin miljö och med barn och vuxna som finns runt dem på förskolan.  Inom 

svensk förskola har vi ett sätt att se på lärande som en helhet och begreppet Educare handlar 

om människors potential och vilja att ömsesidigt utvecklas och lära.   

 

Vårt barnsäkerhetsarbete, möjligheten för barnen att befinna sig i en giftfri miljö är viktiga 

komponenter för att skapa det välbefinnande och den hälsofrämjande grund som barn har rätt 

till.  Våra måltider är vällagade från grunden och vi ser vikten av att barn lär sig att måltiden 

är en trevlig stund av samvaro med andra barn och vuxna. Barnens kunskap om mat och 

rörelsen betydelse för deras kropp ska må bra ser vi som ett utvecklingsområde under året. 

 

Förskolan arbetar under året med ett utvecklingsarbete, " Trygg och hälsosam verksamhet" , 

där vi utser  barnombud på respektive förskola att leda och sammanställa vad vi gör. Trygg 

innefattar såväl barnsäkerhet som psykisk och socialt välbefinnande. 

 

Parallellt med detta arbete löper vårt gemensamma utvecklingsarbete kring giftfri förskola, 

som syftar till att sanera barnens miljöer från giftiga ämnen på förskolorna. 

 

Åtagande: 

 

Arbetssätt 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns utveckling och lärande behöver 

barnets vårdnadshavare och förskolans personal hitta bra samarbetsformer. Alla barn är unika 

individer och deras liv pågår både på förskolan och i hemmet.  Vi på förskolan vill skapa 

tydlig kommunikation om förskolans uppdrag och ramar och möta vårdnadshavarnas frågor, 

synpunkter, förslag samt så snabbt som möjligt kommunicera direkt med berörda personer. 

Vi lägger stor tonvikt vid introduktionen av den nya familjen, att hitta former för den dagliga 

kommunikationen som passar både  familj och förskola. 
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Vi kommunicerar vår verksamhet regelbundet genom våra månatliga Verksamhetsbrev, som 

syftar till att skapa en inblick i barnens pedagogiska verksamhet på förskolan. Vi har också 

regelbundna brev från förskolans ledning gällande organisation och personal. 

 

Under året möter vi barnens vårdnadshavare på föräldramöten varje termin samt bjuder in till 

att fira FN-dagen i oktober och Förskolans dag i maj årligen. Syftet med detta är att ge insyn i 

vårt arbete och föra samtal om den genom att låta barnen visa upp sitt arbete på förskolan. 

 

Det är viktigt för oss att möta föräldrars frågor och synpunkter och vi uppmanar till att ta 

kontakt med förskolan, personal eller ledning, så snart något uppkommer för att genast inleda 

en dialog. Förskolan har regelbundna möten varje vecka där synpunkter tas upp och en 

återkoppling sker därefter inom en vecka. 

 

I vårt uppdrag ingår att identifiera och stödja barn i behov av särskilt stöd. I dessa fall har vi 

tätare kontakt med föräldrar och när det behövs har vi möjlighet att söka stöd i Södermalms 

Stödenhet som tillhandahåller talpedagog, specialpedagog, förskolepsykolog och möjlighet att 

söka ekonomiskt förstärkningsstöd. Inga ansökningar görs utan vårdnadshavares delaktighet. 

 

I samband med att barnet slutar på förskolan gör vi en genomtänkt utskolning. Vi summerar 

förskoletiden och föräldrar erbjuds att lämna sina synpunkter. Barn som slutar för att börja i 

förskoleklass omfattas av stadens riktlinjer för övergång till förskoleklass.  
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Åtagande: 

 

Arbetssätt 

Vår pedagogiska miljö präglas av tydlighet, tillgänglighet och med ett tillåtande som gör att 

barnen ser och förstår hur den ska användas. Barnen är delaktiga i utformandet och får 

regelbundet ha synpunkter på innehåll och placering. Eftersom vi arbetar utifrån ett 

processinriktat arbetssätt har barnen stort inflytande i vad och hur de arbetar. Pedagogers 

förhållningssätt är grundläggande för hur barnen lär sig förstå och själva omfattas av dessa 

värden. I arbetet med barnen betyder detta att hinna samtala om lika och olika, hur vi visar 

respekt för varandra eller vår natur, att vi delar med oss till alla för att alla inte har lika 

mycket, att successivt ta ansvar över sina handlingar. Det handlar också om att förmedla 

respekten för alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller 

funktionsnedsättning. 

 

Barnen tillhör i grunden en basgrupp som vi 

dessutom delar i halvgrupp för att få möjligheter 

att lära och utvecklas under så gynnsamma 

förhållanden som möjligt. Barnens sociala 

förmåga tränas dagligen både i dagsrutinerna 

och i den styrda verksamheten när de arbetar 

med projekt. Vi arbetar också aktivt med 

konflikthantering och ser dessa uppkomna 

situationer som möjligheter att träna barnen i 

hur man bemöter varandra med respekt där man 

låter alla komma till tals. Vi ser konflikter som 

möjlighet till lärande inför livet och bemöter alla 

barn i en konflikt lika. 

 

Föräldrarna får ta del av vårt arbete främst under 

våra utvecklingssamtal där vi för en dialog om barnets utveckling och lärande. Vi synliggör 

genom bildspel med berättarröst exempel på hur vi kan arbeta med de demokratiska värdena 

med små barn samt belysa styrkan i att barnen får öva i att befinna sig i grupp med andra 

barn. 
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Åtagande: 

 

Arbetssätt 

Förskolans miljö är grundläggande för hur barnen ges möjlighet att göra egna val och 

därigenom få inflytande över sin vardag. Möbler och lekmaterial görs tillgängliga genom att 

vara anpassade till barnen. Vi använder låga bord och stolar där barnen leker, arbetar och lär. 

Hyllor och krokar och bänkar sitter så att barnen kan nå lekmaterialet för att kunna leka och 

lära. I kapprummet finns skohyllor och krokar i barnens höjd så att de själva kan ha tillgång 

till sina egna kläder och kunna klä på och av sig. I våra verkstäder ser vi till att allt lekmaterial 

är placerat så att barnen tydligt och lätt kan se vart allt ska stå. Vi arbetar med att göra den 

pedagogiska miljön tydig, tillåtande och tillgänglig för barnen. Barnens lek observeras för att 

se hur barnen leker i miljön och ser den som föränderlig och flexibel utifrån deras behov. 

 

Vi arbetar med att göra barnen delaktiga och lära sig att uttrycka sina tankar och hypoteser 

genom vårt processinriktade arbetssätt.  De har inflytande över innehållet i projekten och 

barnens lek leder till uppslag och idéer som blir till projekt. Arbetet med projekt förstärker 

vårt processinriktade arbetssätt som leder till en högre delaktighet för barnen och på så sätt ett 

inflytande över sitt lärande. 

 

Förskolorna arbetar dagligen med att låta barnen ha inflytande över och vara delaktiga i de 

aktiviteter och den lek som pågår. Barnen tränar sig också på att göra aktiva val och vi 

bemannar verkstäderna utifrån detta under all tid som inte är basgruppstid. 

 

Personalens förhållningssätt är viktigt för att barnen ska få ett reellt inflytande över sin 

vardag. Barnen möts av tydliga förskollärare och barnskötare som visar att de hör, ser, och är 

intresserade. De har tillgång till vuxna som genom att vara "fiffiga kompisar" kan stimulera, 

utmana och freda lek. Vuxna är mentalt närvarande för att stödja barn till att göra egna val, 

göra sin röst hörd och lära sig att lyssna på varandra. 

Barnen får möjlighet att vara kreativa och uppfinningsrika i sin lek och det förutsätter vuxna 

som kan vara tillåtande och hellre säga ja än nej. Vuxna som deltar i leken, aktivt eller följer 

den passivt, kan skapa goda förutsättningar till att barn görs delaktiga och får inflytande. 

  



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 12 (13) 

Henriksdalsallén 21 
12071 Stockholm stockholm.se 
0850812350 

Åtagande: 

 

Arbetssätt 

Våra förskolekök arbetar utifrån våra riktlinjer om mer vegetarisk mat och en ökning av andel 

ekologiska livsmedel. En sanering av barnens lekmiljö, utomhus och inomhus, görs för att bli 

fri från giftiga ämnen. Även kökens miljö ses över. Vi arbetar för att alla våra förskolor ska 

erhålla ”Grön Flagg”. 

 

 

 

Åtagande: 

 

Arbetssätt 

Vi ska möjliggöra att alla barn i förskolan, den öppna fritidsverksamheten och fritidsgårdar, 

ska kunna ta del av ett professionellt kulturliv och själva få uttrycka sig på egen hand och 

tillsammans med vuxna, för, med och av barn. Det innebär, kultur för barn; produceras av 

vuxna. Kultur med barn; tillhandahålls av vuxna. Kultur av barn; uttryck som ingen vuxen 

styr över.  Alla unga oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsförmåga, 

könsidentitet och könsuttryck, ska ges samma möjligheter till aktiviteter. 

Barnen i Hammarby Sjöstads förskolor har regelbunden kontakt med estetiskt lärande såsom 

teater, musik, dans, skapande och film, såväl som åskådare som i det egna skapandet. 



 

 

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande 
Sid 13 (13) 

Henriksdalsallén 21 
12071 Stockholm stockholm.se 
0850812350 

Våra förskolor har alla en pedagogisk miljö och material som är utformade som verkstäder. 

Verkstäderna är av olika karaktär såsom skapande, drama och rollek, naturvetenskap och tek-

nik och matematik. Vi ser att barnets eget skapande genom estetiska lärprocesser är ett bra 

arbetssätt för att skapa förståelse för olika fenomen. Vi arbetar med ett processinriktat arbets-

sätt genom projektarbete. Vi använder oss av Stadens utbud av teater och kan ex se Pricken på 

teater och därefter ha eget dramatiserande sagoläsning, skapa egna kaniner i verkstaden mm 

 

 

Miljön ska präglas av ett rikt utbud och i stort sett alla aktiviteter med barnen innefattar bild, 

rörelse, lek, drama och musik i olika former eftersom barn lär i samspel med varandra och 

genom att få göra själva. Vi synliggör barnens skapande genom dokumentation i alla våra 

verkstäder där pågående projekt finns att ta del av. Föräldrar bjuds in i vardagen att delta på 

förskolan. En gång om året öppnar vi upp för Vernissage där vi visar upp årets arbete för för-

äldrar och andra anhöriga. På våren vid Förskolans Dag och på hösten vid FN-dagen. 

 

Förskolorna besöker närliggande bibliotek i Hammarby Sjöstad samt deltar i det "Läsa Mera-

projekt" som pågår på Södermalm.   Vi går på teater med barngrupper 3-5 år och bjuder in till 

teater på förskolan för de yngsta barnen. Många museér och teatrar finns inom ett litet avstånd 

och det är förhållandevis lätt att ta sig till via tvärbana, buss och tunnelbana. I samband med 

föräldrarmötet i februari belyser vi frågan om barnens kulturskapande och för en dialog om 

hur deras barn arbetar med eget skapande. 


