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Verksamhetsberättelse för Frilufts Förskolor Sundsborg 

TRYGG, ROLIG OCH LÄRORIK är Friluftsförskolors ledord för verksamheten. Vi använder 
oss av Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, Frilufts Förskolor Övar-prövar-lär med 
naturpedagogik,Gröna tråden och Sundsborgs egna mål som formulerats i 
verksamhetsplanen. 

Vår metod är att arbeta med utomhus- och naturpedagogik vilket vi anser är ett bra 
komplement till barnens övriga tid och liv.

Sundsborg ligger i Upplands Väsby i området Odenslunda. Runt förskolan finns det främst 
radhus, villor och bostadsrätter. Förskolan inryms i en äldre villa med härliga 
skogsområden skogsområden runt knuten.
Att förskolan är inrymd i en äldre villa i tvåplan medför att vi har ett medvetet och väl 
inarbetat arbetssätt, anpassat till lokalens förutsättningar och barnens behov.

I verksamheten har vi barnen fördelade i Frilufts Förskolors tre grupper: Upptäckare, 
Utforskare och Äventyrare.
Pedagogerna arbetar i par i verksamhetens tre grupper.Vi har också haft en person på 
resurstimmar för gruppen.

På vår gård har vi gungställning, bollplan, sandlåda, en ny båt, en kiosk, en repbana och 
en vattenbana. På en stor del av gården har vi en fin konstgräsmatta. Gräsmattan ger ett 
bra underlag för barnen att leka på under årets alla årstider. Vi har varje dag skapat små 
rum på gräsmattan med hjälp av stockar och stubbar, här har vi placerat ut olika material 
som barnen vill leka med ex. stora legobitar, plastdjur och bilar. På gräsmattan har det 
också funnits gott om plats för samlingar, läsvila och grupplekar.

På vår gård finns också en varmkompost där barnen har varit delaktiga i att komposterat 
matrester och tittat på alla små djur som finns i komposten.
I odlingslådorna som finns på kortsidan av huset har barnen satt potatis, sått morötter 
m.m. 
Vår bygghörna har gett barnen många olika möjligheter att skapa och konstruera. Där har 
barnen fortsatt att bygga kojor, bilbanor och hinderbanor, men också hus till småkryp.Vår 
bollplan har använts flitigt under året främst till bollsporter, men under vintern spolade vi en 
isbana där många barn fick öva på att åka skridskor.
Vi har tagit med oss material från skogen som vi skapat och byggt med på förskolan.
Materialet som vi har inne lego, pärlor, kritor, utklädningskläder, spel och böcker har vi 
också haft tillgängligt för barnen ute.
Med tanke på solen har vi med hjälp av parasoll, textiler och solskydd skapat platser där 
barnen kan vistas och leka i skuggan.
På våra röda dokumentationstavlor har man kunnat följa vårt arbete med 
barnkonventionen, Grön flagg och Erasmus+ projektet.

De barn som sover har gjort det i sovsäckar i vårt vindskydd på gården. Barnen som har 
läsvila har suttit ute på gården på en filt eller ute i skogen. När det varit kallt eller för varmt 
har vi haft läsvilan inne.
Barnen har under året fått tagit med sig ett gosedjur till vilan. De barn som velat har också 
tagit med sig en bok hemifrån som vi läst på vilan. 

Vår innemiljö har vi utvecklat efter barnens behov och intressen. Målet har varit att 
rummen ska vara för olika aktiviteter/lekar. Barnen har haft möjlighet att själva få välja var 
de vill vara när vi varit inne. Barnen har också kommit med förslag vad som ska finnas i 



rummen. Skapande, lek med bilar och rollekar är det som har varit mest populärt.Vi har 
tagit in naturmaterial och skapat platser för kreativ lek med exempelvis djur. 

Alla grupper har varit i skogen ungefär 2-3 gånger per vecka.Alla grupper har ätit mat i 
skogen minst en gång i veckan under våren. Detta är något vi prioriterat högt. Alla grupper 
har haft sitt bestämda ställe dit de oftast gått.Vi har byggt upp toalettplatser, 
samlingsplatser, viloplatser, skaparhörnor mm. Barnen har fått många tillfällen att öva sin 
motorik och upptäcka skogen/naturen med alla sina sinnen.

Barn och pedagoger på Sundsborg under Ht -18-Vt-19.
Vi startade hösten med 37 barn och ökade sedan på till 40 under våren.

Äventyrarna 15-16 st
                    Elisabeth barnskötare 40t

Marie förskollärare 36t
Susan resurs till gruppen 28t

Utforskarna 12-13 st
                   Anna-Lena, Förskolechef 10t, Förskollärare 30t
                   Helena, barnskötare 35t 
                   Vik Sandra/Peter 5t/v,(för förskolechef timmar)

Upptäckarna 11-12 st
                   Sussi Freij, barnskötare 40
                   Sara Lindqvist, barnskötare 30t

Förskolechef: Anna-Lena Holmgren arbetar 30 timmar i barngrupp och 10 timmar med 
administrativt arbete.

Maten
Maten på Sundsborg har levererats från Brasserie Maisson, där den tillagats av Åsa 
Ciloglu och Chamlabos ”Babis” Kalanidis.
Maten har lagats enligt livsmedelsverkets rekommendationer för yngre barn. 40% av 
produkterna har varit ekologiska.
På Förskoleappen har matsedeln funnits att läsa för föräldrarna. 

Möten och planering
Vi har haft 6 stycken pedagog möten på höstterminen och 7 stycken på vårterminen.  Alla 
har varit på kvällstid, tre timmar per tillfälle. Fokus har då legat på arbetet kring hur vi 
stimulerar och utvecklar barns lärande, pedagogisk dokumentation, pedagogiska 
diskussioner, planering och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Vi har 
diskuterat grön flagg på tre av dessa möten. Då har vi pratat om hur vi ska jobba vidare 
med våra mål och för en hållbar utveckling.
Varje pedagog och varje arbetslag har haft 1timmes reflektionstid per vecka.
Vi har haft två planeringsdagar. På vårens planeringsdag introducerades den kommande 
läroplanen för förskolan, Lpfö:18. Vi har även haft två utvecklingsdagar under detta läsår, 
då fokus har varit på plan mot diskriminering och kränkande särbehandling samt 
pedagogisk dokumentation. Vi har även haft två samverkansmöten med föräldrar, ett på 
hösten och ett på våren.



Fortbildning
Vi pedagoger har under året varit med på träffar/fortbildningar inom Frilufts Förskolor. På 
dessa träffar har vi fortsatt jobba med pedagogisk dokumentation.

En förskollärare har gått handledarutbildningen så att vi ska kunna ta emot lärarstudenter.
Alla pedagoger har gått utbildning i livräddande åtgärder på vårterminen.

Två pedagoger har varit på föreläsningen” stora pojkar gråter också”, den handlade om 
jämställdhet och normkreativitet.
Vi har haft ett antal träffar och ett nära samarbete med vår specialpedagog Tina Björkman.
Alla pedagoger var i februari på en föreläsning om stress och känslosmart förskola. 

               Mål för verksamheten på Sundsborg: 

• Alla barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig välkomna, trygga och delaktiga 
på Sundsborg.

• Vi pedagoger ska fokusera på att utmana och stimulera barns lärande och 
utveckling på Sundsborg. 

• Stimulera och utmana barnen i deras språkutveckling genom sånger och ramsor, 
sagor, bilder och samtal.

• Arbeta vidare kring våra Grön flaggmål med barnen.
• Vidareutveckla den pedagogiska dokumentationen på Förskoleappen, samt att 

dokumentationen blir synlig och levande för barnen.

Hur vi har jobbat med verksamhetens mål:

•             Alla barn har fått ett tydligt ”hej” eller ”god morgon” när de kommit på  morgonen. 
Vi har försökt att ge alla föräldrar någon information om vad deras barn gjort 
under dagen.Föräldrarna har vi gjort delaktiga genom att de svarat på Våga Visa 
enkäten och att vi följt upp frågor som vi haft lite lägre på. Vi hade även i år ett 
väldigt bra resultat och hög svarsfrekvens. Vi har haft två samverkansmöte där 
föräldrarna varit delaktiga med sina frågor och tankar. På fixarkvällen fick 
föräldrarna vara delaktiga i att skapa en trivsam utemiljö för barnen. På 
inskolningarna har ny föräldrar varit delaktiga och fått bra insyn i verksamheten. I 
utvecklingssamtalen och uppföljningssamtalen har föräldrarna varit delaktiga 
genom att berätta om sitt barn och svara på frågor som rör verksamheten. 
Föräldrarna på Sundsborg vet att de alltid är välkomna i verksamheten och fler 
av dem har varit med under en dag.
                                                                                                                                                   


Vi pedagoger har varje dag tänkt på att utmana och stimulera barnens lärande 
och utveckling. Vi har tänkt igenom aktiviteter och sett över materialet som 
finns, tagit fram om det behövts annat eller nytt. Vi har lyssnat aktivt på vad 
barnen säger både när de lekt med varandra eller samtalat med oss 
pedagoger. Vi har gett barnen verktyg för att själva kunna reda ut konflikter 
eller ta in varandra i leken. Vi har varit närvarande, stöttande, ifrågasättande 
och uppmuntrande.

Vi har hjälpt varandra i grupperna på olika sätt om någon pedagog har varit 
borta. Vi har jobbat för ett nära och tydligt samarbete.




Under året har vi fortsatt lyfta barnens behov av att träna sin språkliga förmåga 
och stärka sitt språkbruk. Detta har vi bl.a gjort genom att vi startade upp 
sommarminnet som i år var ”språk”. Barnen har fått stått i centrum och fått 
visa sin bild och utefter sin förmåga berätta om sitt minne. Veda och Barke har 
varit med som stöd till barnet med sina egna sommarminnen.

I våra grupper har vi medvetet jobbat med att läsa böcker för barnen. Vi ser att 
många barn har en bra språkförståelse och kan också återberätta händelser 
från boken. 


Utomhus har vi haft vår språkhörna på trappen med böcker och bilder. Där har 
vi sett att de ofta sitter barn som pratar med varandra om bilderna eller läser 
böcker.

Under året har vi också besökt bokbussen var tredje vecka för att låna böcker.


Under läsåret har vi i Grön Flagg jobbat med  temat ”djur och natur”. Våra tre 
utvecklingsområdena var allemansrätten - Småkryp - Naturkvadrat. Inom 
dessa utvecklingsområden har barnen varit delaktiga i beslut och fått tillfällen 
att både konkret och med ord föra fram sina idéer och tankar. Vi har hört att de 
fått mer kunskap om både småkryp och allemansrätten.


Vi har vidareutvecklat vår pedagogiska dokumentationen på Förskoleappen, 
där vi har diskuterat och lyft olika dokumentationer för varandra. Vi har lagt till 
projekt till våra pedagogiska dokument, där det blir enklare att följa processen. 
Dessutom har vi satt upp våra pedagogiska dokument ute och inne på 
väggarna, så barnen har kunnat se och samtala kring dem. Detta har gjort att vi 
kunnat dokumentera mer där barnen visar oss vägen kring deras intresse. 
Under vårens utvecklingsdag samarbetade vi med FriluftsFörskolor Bullerbyn 
kring den pedagogiska dokumentationen. Vi tog med olika dokument som vi 
samtalade kring och lyfte fram förbättringar och förändringar, så 
dokumentationen blir pedagogisk. 


Barns ansvar och inflytande
Vi har planerat verksamheten efter vad vi ser och hör att barnen är intresserade av. 
Barnen på Sundsborg tycker att de har inflytande i sin vardag och får göra val. Vi 
pedagoger har blivit bra på att berätta och påminna barnen när de gör val, vi använder då 
frasen: ”Nu har du valt det här…”
På så sätt har de fått en förståelse för sina val. Vi har reflektera tillsammans med barnen 
över olika situationer och händelser i deras vardag, för att på så sätt lyfta fram deras 
tankar och idéer.
Vi har gett barnen förutsättningar för att kunna ta ansvar för förskolans material och sina 
egna tillhörigheter. Barnen har också fått öva på att ta ansvar för sina känslor och 
handlingar.

Veda och Barke
Veda och Barke har funnits med i våra grupper på olika sätt under terminerna, b.la i den 
dagliga samlingen, ute i skogen, på gården och genom teater. Veda och Barke har varit till 
stor hjälp i samtal med barnen om kompisrelationer, i arbetet med barnkonventionen och 
Grön Flagg. Barnen är väl bekanta med Veda och Barke och vill gärna håll i dem eller bära 
dem till skogen. 
Böckerna om Veda och Barke har vi läst vid olika tillfällen.



Äventyrarna och Utforskarna har haft skridsko- och skidutbildning med ”Veda och Barke”. 
Grupperna har besökt ishallen tillsammans under november och december månad.
Vi spolade också en isbana på gården som användes flitigt av barnen, från tidiga  
morgonen till kvällen.

Barnkonventionen, Förskolebrevet och plan mot diskriminering och kränkande 
särbehandling
Under detta läsår har vi jobbat mycket aktivt med Barnkonventionen och Liten och Trygg, 
på våra fredagssamlingar. På samlingarna har pedagogerna bland annat spelat teater, och 
barnen har fått gjort olika gruppövningar. Barnen har jobbat med olika känslor och lärt sig 
mer kring Stopp min kropp. Pedagogerna har på ett pedagogiskt sätt tagit upp ämnet 
Stopp min kropp och vad det innebär (Förskolebrevet). Eftersom mycket har upprepats fler 
gånger har vi märkt att barnen börjat få förståelse och olika verktyg för detta och vi hör ofta 
barnen säga -stopp min kropp! 
Barnen har fått ställa frågor och kommit med egna funderingar kring ämnet.
Likabehandlingsplaner har vi vävt in i vårt arbete med barnkonventionen. 

FriluftsFörskolors miljömål
Matsvinn: Med hjälp av Förskoleappen har föräldrarna frånvaroanmält sina barn i tid så att 
vi bara har fått de antal portioner vi behöver. Mat som har blivit över har vi använt till vår 
varmkompost.

Energiförbrukning: Vi har släckt lampor i rum som vi inte varit i. Vi är medvetna om att hålla 
ytterdörren stängd när det är kallt ute. Dessutom använder vi ett torkskåp i taget.

Pappersförbrukning: Vi har lärt barnen att vi bara använder ett papper när vi torkar 
händerna. Vi har uppmuntrat barnen att rita på båda sidorna av ritpappret, för att minska 
förbrukningen av antal papper. 

Erasmus + projektet
Under detta läsår har FriluftsFörskolor fortsatt med Erasmus+ projektet. Länderna som 
deltar är Finland, Norge, Estland och Spanien. Vi har under detta år rest till Spanien och 
Estland för att se och lära oss om hur de använder sig av naturpedagogiken. Veda och 
Barke har visat bilder och berättat om deras upplevelser och aktiviteter i dessa länder för 
barnen.

Digitalisering 
Vi har i alla grupper under detta läsår fortsatt vårt arbete kring digitalisering och främst QR 
koder. Barnen har fått scanna och tittat på olika QR koder som är sånger, sagor, uppdrag, 
lekar och information om kläder och artiklar. Vi har även fortsatt att koda varandra där en 
är robot och den andra gör en sekvens till roboten. Vi har använt oss av pilar för att kunna 
koda varandra. Barnen har dessutom fått använda sig av Blue-Bot där de har fått koda 
den och sett om koden har varit rätt eller om det är en bugg. Allt detta har vi gjort både ute 
i skogen, på gården och inne. Barnen har även fortsatt att lägga pärlplattor efter ett givet 
mönster.
 
Föräldrasamverkan 
Information om vad som ska hända och vad som har hänt under dagen får föräldrarna 
muntligt vid lämning och hämtning. Det går också att läsa på tavlan i hallen. Föräldrarna 
har via Förskoleappen fått information om vad som ska hända följande vecka och i 
Förskoleappen har de kunnat följa verksamheten genom den pedagogiska 



dokumentationen. Information från förskolechef Anna-Lena Holmgren har också getts via 
Förskoleappen.

Vi har haft två samverkansmöten. Protokoll från mötena har lagts upp på Förskoleappen 
till alla föräldrar.
Vi har haft två föräldramöten, ett på hösten för alla föräldrar då vi gav information och 
presenterade vårt tema ”språk”. Vi hade också ett informationsmöte på våren för de 
föräldrar som ska börja till hösten 2019.
Föräldrarna har varit delaktiga i barnens utemiljö genom att delta på en fixarkväll i maj.

Föräldrar enkäten, Våga visa. 
Även i år var det ett mycket högt deltagande från föräldrarna. Resultatet på enkäten blev 
väldigt bra och vi känner oss stolta över den verksamhet som vi har på Sundsborg. Vi 
pedagoger har tagit ut en fråga från enkäten där vi fick lite lägre procent. Denna fråga 
kommer vi att lägga fokus på under höstterminen.

• ”Förskolan arbetar med att utveckla mitt barns språk”

Utvecklingssamtal och uppföljningssamtal
Alla föräldrar har erbjudits två samtal under detta läsår. I höstas hade vi ett 
utvecklingssamtal där det skrevs en individuell utvecklingsplan, IUP, till varje barn. Under 
våren har vi haft ett uppföljningssamtal utifrån IUP. 
Avslutningssamtal har pedagogerna haft med de barn och föräldrar som avslutar sin tid på 
Sundsborg och börjar skolan till hösten. Alla blivande skolbarn och föräldrar blev inbjudna 
till skogen där avslutningssamtalet hölls, detta med ett dokumentation från Skolverket. 
Kvällen avslutades med middag och lekar. Mycket uppskattat av barn, pedagoger och 
föräldrar.

Våra traditioner under höst och vårterminen

• Maskerad hade vi inne den 14/11 temat var ”sagor”. Pedagogerna spelade upp 
sagan om Rödluvan för barnen.

• Barnkonventionens dag uppmärksammade vi den 20/11.
• Luciafirande hade vi på gården den 13/12. Till julgran hade vi i år igen återanvänt 

en gammal gran med bara grenar som vi pyntat. (smart återanvändning)
• Veda och Barkeloppet hade vi den 13/2, många barn som provade att åka skidor. 

Blåbärssoppa och medalj fick barnen när de kommit i mål. Korvgrillning till lunch.
• Planteringsveckor hade vi v.15. Vi fixade och sådde i våra land och barnen fick så 

en varsin solros. Grupperna sådde också hemliga frön som vi följt med spänning.
• Skräpplockardagar hade vi v.19. Pedagogerna hade en teater för att introducera 

detta. Vi plockade skräp i vår närmiljö, i skogen och gick till miljöstationen.
• Världsbokdagen den 23/4 uppmärksammade vi  med att vi pedagoger spelade en 

teater för barnen.
• Drop-ut hade vi den 9/5 med föräldrar och barn. Senare på kvällen hade vi 

fixarkväll med föräldrarna. Det var en mycket bra uppslutning. Tillsammans oljade, 
målade och krattade vi så att gården blev fin. Det byggdes också två fina 
klädställningar till utklädningskläder.

• Förskolans dag firade vi den 16/5, hela förskolan tillsammans. Vi gick till 
Sandabäcken där vi hade avslutning på vårt Erasmus+ projekt.

• Sommarpicknick	hade vi den 30/5 barn, pedagoger och föräldrar. Regn!
Samverkansgruppen var delaktiga även detta år. Vi var på gården och grillade korv. 



Vi pedagoger hade ordnat med roliga aktiviteter som hade med vår profil att gör och 
tävlingar som uppskattades hos föräldrarna.

• Midsommar	firades den 19 juni. Pedagoger och barn klädde tillsammans 
midsommarstången och dansade runt till alla traditionella midsommarsånger. Efter 
dansen fick barnen ett paket och ett meddelande från Sommarskuggan. Det var 
skuggslem som dem lämnat till oss. Fler meddelanden dök sedan upp under dagen 
till barnens stora förtjusning. Tillsammans åt vi sedan en enkel midsommarlunch 
med jordgubbar och glass till efterrätt.

     Sundsborg kommer att ha sommarstängt vecka 28-31.

Övergripande utvecklingsområden till hösten blir:

• Stimulera och utmana barnen i deras språkutveckling, genom sånger, ramsor, 
sagor, bilder, spel, lekar och samtal.

• Arbeta med den nya läroplanen för förskolan, Lpfö 18.

Det har varit ett mycket innehållsrikt och roligt år med alla barn på Sundsborg och jag 
tackar för ett bra samarbete mellan pedagoger och föräldrar.

Tack och trevlig sommar!

Förskolechef
Anna-Lena Holmgren

Utforskarnas verksamhetsberättelse ht-18/vt-19

Under hösttermin och vårterminen har vi varit 13 barn i gruppen. 
Anna-Lena Holmgren och Helena Carpelan är pedagogerna som har jobbat med 
Utforskarna under höstterminen och vårterminen.

Jagutveckling:
I höstas övade vi oss mycket på att leka tillsammans och att de skulle se och vara lyhörda 
för sina kompisars tankar och behov. Vi har jobbat mycket med att tydliggöra för barnen 
hur kompisarna känner i olika situationer, och att man bestämmer över sig själv. Under 
våren har vi märkt att många har blivit säkrare på att säga vad de vill och hur de vill ha det 
och vad de behöver hjälp med. De har ett bra samspel med varandra och hjälper, 
uppmuntrar och stöttar varandra.De har utvecklats sitt språk och sin motorik. Barnen visar 
mycket att de kan själva ex. bre sin smörgås, klä på och av sig och hjälpa kompisen med 
kläder eller i leken. De har stort tilltro till sig själva. 
Barnen har haft mycket inflytande över det vi har gjort, i och med det har de behövt och 
velat ta mer ansvar. 

Socialkompetens: 
Vi har att jobbat mycket med gruppen och gruppsammanhållningen. Vi har pratat om hur 
man ska vara en bra kompis. Barnen har varje dag övat sig i hur man tar sig in och ur  
leken. Vi har tillsammans med barnen pratat mycket känslor, om hur barnen känner i olika 



situationer och hur de påverkar vad andra känner. Vi har lyft och uppmuntrat dem när de 
visat och förklarat sina känslor. Barnen har visat att de förstår detta bland annat i 
konfliktsituationer, som lättare har kunnat lösas genom att vi pedagoger hjälp dem att sätta 
sig in i kompisens situation. För att tydliggöra olika situationer har vi använt oss av Veda 
och Barke.
I Utforskargruppen har barnen övat sin sociala kompetens mycket i leken. Under hösten 
behövde vi pedagoger vara en stor del i deras grupplekar och under våren har vi nu 
kunnat backa och inte längre driva leken framåt. Barnen har hittat lekar som passat många 
och de har hjälpt varandra om någon varit missnöjd med sin roll och ändrat handlingen 
efter behov. De har blandat sina erfarenheter och tankar med sin fantastiska fantasi. 
I de strukturerade lekarna har rättvisan varit viktig för barnen, detta har vi fått öva på. 

Språk/kommunikation:
Hösten började med att barnen fick visa och berätta för sina kompisar om sina 
sommarminnen, där de har barnen övat att prata inför gruppen och formulera egna 
meningar. I vår dagliga verksamheten har vi haft många möjligheter och tillfällen till samtal 
med barnen, vid påklädning, lunchen, samlingen, skapande och vid våra utflykter till 
skogen. Vi har gjort ramsor, sjungit sånger och även hittat på egna ramsor och sånger. Vi 
har aktivt lyssnat på barnen och gett deras språk stort utrymme.
Barnen har fått rita teckningar som de gjort en saga av och berättat den för varandra. De 
har fått förklara en bild utan att säga vad det är. Vi har vid flera tillfällen gjort rim memory.
Vi har jobbat mycket med barnens språk och kommunikation mellan varandra och hjälpt till 
och gett dem verktyg för hur de ska prata med varandra och lösa eventuella konflikter. Vi 
har sett att de blivit bättre på att förklara hur de själva tänkte/ kände i en situationen. Våra 
lässtunder har varit mycket uppskattade, de har visat stort intresse för böcker, flanosagor 
och spontana berättelser. De har fått tagit med sig egna böcker. Med sina och 
kompisarnas gosedjur har det kommit på egna sagor.
  
Fin-och grovmotorik:
Barnen har fått tränat och stimulerat sin finmotorik b.la genom att rita, måla, klistra och alla 
barn har använt kniv och gaffel vid lunchen, de har även övat sig på att använda en sax.  
Under vintern övade sig barnen att klä på och av sig, de hjälpte även varandra.
I Utforskargruppen har det trätts mycket halsband och armband, då har barnen tränat 
mycket på öga- hand koordination och de har blivit väldigt skickliga på detta. 
De har byggt och konstruerat mycket med plusplus, magnetklossar och lego.

I skogen har barnen utmatat sig själva genom att klättra, balansera, hoppa och springa 
över stock och sten. Alla Utforskare har provat på att åka skidor, de har övat sig på att 
ramla och ta sig upp och några vågade också sig ned för kullen. Vi har varit i ishallen och 
åkt skridskor tillsammans med Äventyrarna.Barnen kunde också öva sig på att åka 
skridskor på vår isbana på gården. 
Barnen har på så sätt förbättrat sin balans och kroppsuppfattning.

Naturvetenskap/teknik: 
Småkryp: Vi startade hösten med att prata om tordyveln, barnen visade stort intresse. Vi 
ritade tordyvlar med kolkritor, hittade på en sång och letade efter dem i skogen och tittade i 
lupp. 
Vi introducerade nyckelpigan i höstas, då skapade vi ett bo till den och vi pratade om att 
den sover på vintern. Vi hittade på en sång som innehöll vad de äter, bor och färger. 
Barnen har letat nyckelpigor och tittat på dem i luppar. 



Vi har även pratat och tagit fram fakta om de småkryp vi hittat i skogen och på gården. Vi 
byggde och skapade olika småkrypsfångare för att kunna undersöka småkryp som vi 
fångat. (teknik).
Allemansrätten: Vi startade upp vårt arbete med allemansrätten på våren, på samlingarna 
tog vi upp vad man får göra och inte göra, - Man får leka i skogen, - Man får plocka en 
svamp.Efter barnens intresse för trafikskyltar kom iden att gör förbuds skyltar om 
allemansrätten, som vi sedan satte upp på Farbror Tall, - Man får inte kasta skräp, - Man 
får inte bryta grenar. Vi pratade om och var i världen allemansrätten finns och lärde oss en 
sång om den. 
Naturkvadrat: Under hösten gjorde vi en naturkvadrat i skogen där vi har kunnat följa årets 
alla årstider. Barnen har sett hur det har förändrats i kvadraten. De har sett olika färger, 
grön, brun och gul.De har sett frost och snö och många pinnar. De pratade om nötterna 
som fanns i kvadraten och att ekorren skulle komma och äta upp dem.  
Matematik:
Vi har sett och hört att barnen använt sig av matematiken i leken. Vi har tillsammans 
räknat alla barnen varje morgon, räknat in sånger som vi sjunger. I skogen har barnen 
plockat och räknat olika naturmaterial så som ex. kottar och kastanjer. Vi har mätt pinnar 
med hjälp av våra armar. Inför julen hade vi en adventskalender med temat matematik. 
Där fick barnen varje dag vända en lucka som innehöll en matematikutmaning, de kunde 
vara allt från siffror, antal och former. 
Vi har använt oss av begrepp som ex. antal, mindre/minst, liten/stor fler/färre, tung/lätt. Vi 
har använt formernas rätta namn och vi har haft med det i lekar, flanosagor och i dagligt 
tal.  

Utvecklingsområden: Musik, sång och dans. Socialt samspel.

Upptäckarna verksamhetsberättelse ht-18/vt-19

Vi har varit 11-12 barn i Upptäckargruppen.Sussi Freij och Sara Lindqvist är pedagogerna 
som har jobbat med Upptäckarna under höst och vårtermin.

Jagutveckling: 
Varje barn blir bekräftade med ett tydligt godmorgon när de kommer in på förskolans gård 
och får ett hejdå när de lämnar förskolan. Vid våra morgonsamlingar ser och bekräftar vi 
varje barn med vår namnsång. Lediga och sjuka barn nämns vid namn, samtidigt som vi 
berättar varför de inte är här. Våra dagliga rutiner ger en trygghet för barnen. Vi startade 
höstterminen med att alla fick visa eller berätta om sitt sommarminne, som handlade om 
språket. På dessa samlingar står barnen i centrum och Veda och Barke finns alltid till hjälp 
om barnet behöver. 
Hela förskolan har tillsammans arbetat med barnkonventionen. Där vi bl.a jobbat med 
”stopp min kropp”. Där har vi arbetat med att det är okej att säga stopp om det är något 
som inte känns bra och att man har sina privata delar på sin kropp. Vi har även används 
oss utav kompisböckerna, ett arbetsmaterial från barnkonventionen.
Veda och Barke är med oss i skogen och på samlingar. Ibland har de med sig något nytt 
eller visar vad vi ska göra. 



Vi har arbetat med jaget, vart bor jag, alla barn har tagit med sig bild på sitt hus. De har då 
fått berätta på samlingen vem som bor där. Vi har gjort jagbilder. Då fick barnen titta på sig 
själv i spegeln och rita hur jag ser ut.

Socialkompetens/EQ: 
Vi startade både i augusti och i januari med att jobba ihop den nya barngruppen. Tydliga 
rutiner och regler. Resultatet vi har fått är en trygg och omtänksam grupp. I den fria leken 
både på gården och i skogen har vi övat mycket på att samarbeta och vara en bra kompis.
Under våren har många av Upptäckarna övat mycket på sin socialakompetens både 
genom bredvidlek och lek tillsammans med kompisar. De har lekt mycket rollekar, där de 
övat mycket på turtagning och samarbete.

Språk och kommunikation: 
Det blir många tillfällen under dagen för barnen att samtala med varandra och oss 
pedagoger. Vi har läst mycket böcker, dansat och sjungit till många rörelsesånger. 
Under vårterminen har vi sett att många av Upptäckarna har utvecklat både sitt 
kroppsspråk och talandespråk. 

Grov- finmotorik: 
Vi går till Stenskogen. På vägen upp till vår plats, får alla möjlighet att gå i sitt tempo. Det 
är en längre promenad i kuperad terräng. På vår plats finns det mycket utmaningar tex. 
Många stenar att hoppa ifrån, klättra på och försöka komma upp på. 
I vintras provade några av barnen på att åka skridskor på vår isbana. Några provade även 
på att åka skidor. 
Under inneperioden såg vi ett stort intresse för finmotoriska övningar, tex. Pärlor, pussel, 
rita, limma med limstift, degat och målat. 

Matematik: 
Under våren har vi arbetat mycket med matematik. Vi har utgått ifrån barnets husbild. Har 
då tittat på former och färger. Vi har tillsammans gått på form och färgjakt i vår närmiljö. Vi 
har sett ett stort intresse i former och många av Upptäckarna använder nu former i dess 
rätta termer i sin vardag.
Vi får in matematik i vår vardag. Vi räknar in till sånger, vi räknar in barn, räknar ben på 
småkryp och vi använder oss utav lägesriktningar.  

Naturvetenskap och teknik:
Vi har sett ett stort intresse i småkryp. De ser småkryp överallt, visar och vill ta hand om. I 
Upptäckargruppen har vi haft en Naturkvadrat som vi följt under året. Vi har pratat om 
allemansrätten,  vad som är okej och inte i skog och mark. Tex. Vi luktar på blommor och 
brytar inte grenar i naturen.
Vi övat mycket på barnens Vardagsteknik. Att hantera sin ryggsäck och matsäckslåda och 
vattenflaska, klä av och på sig kläder, öva på att ta av och på skor.

Barns inflytande:
Barnen är trygga och vet vilka valmöjligheter de har. De kommer och frågar, visar eller 
pekar efter olika leksaker eller aktiviteter.  Barnen har möjlighet att välja vilka vantar de vill 
ha, keps eller solhatt, mjuk eller hård smörgås och vid samlingen att sätta sig vart de vill i 
cirkeln.



Äventyrarnas verksamhetsberättelse Ht-18/Vt-19:

Under hösten har vi varit 15 barn i gruppen och under våren 16 barn. Elisabeth, Marie och 
Susan är pedagogerna som har jobbat med Äventyrarna.

Jagutvecklingen:
Vi startade denna termin med att skapa en trygg barngrupp med gemensamma regler och 
förhållningssätt till varandra. Vi har gett barnen tydliga strukturer och tagit med barnen i 
gemensamma beslut. Vi har lekt gruppstärkande lekar i skogen och på gården när vi har 
upplevt att vi behöver stärka gruppen på nytt.  

Då vi har haft en viljestark grupp med många konflikter har vi strukturerat upp 
verksamheten mer med tydligare ramar. Barnen har haft samma gåkompisar, bestämda 
sittplatser vid måltiderna samt vid läsvilan. Detta för att skapa trygghet och ett lugn i 
barngruppen. 

Veda och Barke har varit med oss dagligen där de har presenterat dagen, aktiviteter eller 
händelser för barnen. Med hjälp av dem har vi kunnat dramatiserat olika konflikter eller 
svårigheter som har uppstått i vår grupp. Ibland har barnen egna tankar och lösningar för 
hur Veda och Barke kan göra. 

Barnens sommarminne startade vi senare upp under hösten. Barnen har fått presentera 
och visa sitt sommarminne som i år var språk. De har tränat på att få stå i centrum, ta 
emot frågor och svara på dem. De barn som har lyssnat på sommarminnet har fått ställa 
egna frågor som de vill veta mer om. 

Under detta läsår har vi jobbat med Barnkonventionen och Liten och Trygg. Barnen har fått 
jobbat med olika känslor, sett dramatiseringar och lärt sig mer kring Stopp min kropp, som 
de använder i sin vardag. Barnen har fått ställa frågor och kommit med egna funderingar 
kring ämnet.

Social kompetens:
Vi har aktivt jobbat med att stärka barnens relationer till varandra genom att vi pedagoger 
har varit aktivt närvarande, hjälpt till att sätta regler och struktur i deras gemensamma 
lekar, samt uppmuntrat deras positiva handlingar och egenskaper. Vid konflikter har vi 
stöttat dem, låtit alla komma till tals och hjälpt dem att skapa dialoger dem emellan där de 
kommer överens.  

Vi pedagoger har observerat barnen i deras lek. Vi har sett många barn med starka viljor 
där de har blivit fysiska mot kompisen, istället för att samtala och komma överens i leken. 
Lekarna har varit grovmotoriska och många gånger har det blivit en maktkamp kring 
bestämmandet i själva leken. Vi har varit nära i dessa lekar och hjälpt dem att sätta ord på 
det som händer och även upplyst dem om deras egna regler i deras lek. Vi har varit mer 
lyhörda och hjälpt dem att hitta andra lugnare lekar som inspirerar dem. Vi har varit 
tillåtande och försett dem med mycket material som har gjort att lekarna byggs vidare och 
bibehålls.

Vi har gett barnen olika verktyg för hur de ska gå in i en pågående lek samt tydligt kunna 
gå ur leken. Vi har uppmuntrat dem att fråga vad kompisarna leker och komma med egna 
förslag vad de kan vara i leken. Vi har stöttat barnen med att våga säga sitt och vara med 
och forma leken. Vi har med denna grupp sett stort intresse för att spela olika 



sällskapsspel med varandra där de tränar turtagning samarbete och kommunikation. Vi 
har gett dem ansvar att gå in och hämta det spel de vill spela för att sedan själva lämna 
tillbaka det. Deras ansvarstagande har under våren växt och de har kunnat fått större 
inflytande och ansvar än tidigare. 

Språk och kommunikation:
Under våra samlingar har vi sjungit mycket tillsammans med barnen. Vi har utvecklat 
sångerna och vi pedagoger har spelat upp flertalet teatrar för dem med olika innehåll. Våra 
spontana fantasisagor eller teatrar har varit uppskattat i denna grupp. Vi har utfört 
språkaktiviteter under denna termin, men det som barnen mest har uppskattat är 
språkstenarna. De fick rita egna stenar och sedan tillsammans med en kompis berätta en 
fantasisaga utifrån sina stenar.  

Vi har läst många olika slags böcker så som kapitelböcker, faktaböcker, Veda och Barke 
böcker. Barnen har i perioder tagit med egna böcker hemifrån som vi har läst och som 
berikar deras språkutveckling. Vi har under våren åkt flertalet gånger till biblioteket där alla 
barn har fått välja med en bok som de vill att vi läser på vår läsvila. Förutom att läsa 
böcker på läsvilan har vi även läst flanosagor, gjort ritsagor, tittat på QR sagor, berättat 
olika fantasisagor där de själva får vara med och delta. Vi har fortsatt att lyssna på musik 
efter deras intresse, där vi dansat till och sjungit. 

Vi har många samtal med varje enskilt barn. De har mycket att berätta för oss och söker 
många tillfällen för att samtala mer. De gillar att vi ställer frågor kring deras berättelser som 
utmanar dem i deras tänkande. Vi har uppmuntrat dem att samtala med sina kompisar och 
få feedback tillbaka. 

Under terminen har vi fortsatt med vårt deltagande i Erasmus+ . Veda och Barke besökte 
Estland som var det sista landet. I våras hade vi en gemensam avslutning i skogen för 
detta projekt, med aktiviteter, sagor och musik.

Fin och grovmotoriken:
Denna grupp har varit mer intresserad av finmotoriska aktiviteter än tidigare grupper. Vi 
har utmanat dem i svårare aktiviteter så som väva, fingervirka och sy med nål. De har 
även fortsatt använda sig av saxar, pennor, kritor, pärlor, smålego, loomsband, plusplus, 
lim, färger, penslar, pussel etc. De har även tränat på att hantera sin ryggsäck och 
packning. Vi har skapat i många olika naturmaterial.

Under våra skogsvistelser har barnen tränat sin grovmotorik. De har fått klättrat upp på 
klippblock med hjälp av rep och gått repbanor. Barnen har haft behovet att klättra mycket 
och i skogen har de hittat stora utmanande stenar som de får samarbeta kring. I den fria 
leken tränar barnen grovmotoriken dagligen.

Under vintern har vi åkt mycket skridskor, både i ishallen och på gården. Vi har inte åkt lika 
mycket skidor som vi har önskat. Vi har även under vintern åkt stjärtlapp, pulkor och 
madrasser vid våra backar kring Sundsborg. 

Matematik:
I vår verksamhet använder vi oss av vardagsmatematik så som räkna antal barn, höger 
och vänster ramsan då vi går över bilvägen. Lägesorden använder vi då vi går till och från 
vår förskola. Dessutom sortering, jämföra antal i muggar samt tiden och klockan har 
barnen visat större intresse kring.



Under läsåret har vi fortsatt jobbat med digitaliseringen i olika former. De har fått scannat 
olika QR koder och sett det magiska innehållet. Barnen har visat stort intresse för just QR 
koder där de har tagit med sig koder från hemmet som vi har scannat. Dessutom har de 
upptäckt att det finns QR koder på kläderna. Barnen har fått programmera och kodat 
varandra genom ett bestämt rutmönster. De har med hjälp av olika pilar gjort sekvenser 
där de har kodat en robotkompis. Barnen har även lärt sig att pärla efter ett givet mönster. 
Blue boten har vi haft framme vid flera tillfällen som barnen gillar och är intresserade av. 

Naturvetenskap och teknik:
Vi startade vår hösttermin med våra nya Grön Flagg utvecklingsmål: småkryp, 
naturkvadraten och allemansrätten. Utifrån barnens intresse kring småkryp fokuserade vi 
på två småkryp som var gråsuggan och spindeln. Vi har lärt oss mer fakta och undersökt 
dessa djur närmare. Tillsammans med barnen snickrade vi ihop en större naturkvadrat 
som vi placerade i vår Äventyrarskog. Vi har månadsvis följt vår naturkvadrat och barnen 
har haft många reflektioner kring den. Allemansrätten har vi dagligen jobbat med där vi 
hjälper barnen hur de ska förhålla sig i naturen. 

Vi har under hösten varit i Sandakärret och håvat och letat vattendjur. Vi har med oss olika 
böcker med enkel fakta, som barnen kollar i och jämför djuret med. Intresset för luppar och 
att leta småkryp i skogen och på gården har fortsatt. Här använder sig barnet av 
piprensare i cirklar, dukar, olika djurböcker, penna och papper. I slutet av denna termin 
introducerade vi vårt trådlösa mikroskop, som barnen visade stort intresse för.

Under detta läsår har barnen jobbat med teknik i olika former. Barnen har fått snickrat och 
täljt både i skogen och på gården. Vattenleken har vi haft mer på gården då vädret har 
tillåtit det. Barnen har fått mer material där de får ösa och hälla i och ur vatten i olika 
behållare. Barnen har fått varit med i olika experiment.

Under våra skogsvistelser har vi nästan varje vecka lagat mat i skogen. I våras fick vi en 
ny muurikka på gas som vi har lagat våra matkit på. 

/Elisabeth och Marie.
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