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Verksamhetsberättelse hösten 2018 och våren 2019 
Frilufts Förskolor Dungen 

Dungen är en privat förskola som ägs och drivs av Frilufts 
Förskolor. Dungens lokaler ligger i ett bostadsområde och har 
närhet till fina naturområden samt Mälaren. Vi arbetar efter 
Förskolans läroplan (Lpfö 98:16) och Frilufts Förskolors övar 
prövar och lär med naturen. 

Vår metod är att arbeta med utomhus- och naturpedagogik och 
därigenom utgöra ett komplement till barnens övriga tid och liv. 
Barnen följer Veda & Barke under alla år på Dungen i olika 
grupper; 

Upptäckare, Utforskare och Äventyrare. 

Maten pa ̊ Dungen fa ̊r vi fra ̊n Brasserie Maison. Da ̈r lagar 
kocken maten efter Livsmedelsverkets riktlinjer och 
rekommendationer om mat fo ̈r sma ̊ barn. Var̊ mat a ̈r minst 30% ekologisk och alla 
mjo ̈lkprodukter och bananer a ̈r alltid ekologiska.  

Personalgruppen 

På Dungen har det under hösten och våren arbetat 12 personer: 

Susanna  Barnskötare/Lärare/ FC 10 tim  

Vida  Barnskötare 40 tim 
 
Elisa  Vikarie 40 tim 

Adra Barnskötare 30 tim 

Malin  Lärare 35 tim 

Sandra  Vikarie 30 tim 

Bengt  Biolog 35 tim 

Sheyla  Vikarie 40 tim 

Sepideh  Förskollärare  40 tim  

Åsa  Förskollärare 
 
40 tim  
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 Elin  Barnskötare 23 -30 tim 
Martina     Vikarie                     35 tim 

Susanna är förskolechef sedan maj 2017 och arbetar 40 tim/veckan. 30 timmar i 
barngrupp och 10 timmar administrativt. Vida är biträdande förskolechef och jobbar 
35 timmar i barngrupp och 5 timmar administrativt. Under hösten var Susanna 
föräldraledig och Vida och Malin hade mer hand om den administrativa delen på 
förskolan, tillsammans med vår verksamhetschef Marie af Malmborg. Under våren 
har Susanna jobbat 10 timmar administrativt. 

I augusti hade vi en planeringsdag där vi planerade för hösten 2018, skrev våra 
mål i verksamhetsplanen. 

I januari hade vi en planeringsdag där vi planerade och skrev in och uppdaterade 
målen för verksamheten samt för varje grupp. Dessa skrev vi in i vår 
verksamhetsplan för 2019. Vi utvärderade även ht 2018. Under planeringsdagen 
hade vi även en introduktion till den nya läroplanen som kommer att träda i kraft 
den 1 juli 2019. 

Våra förskollärare har deltagit på Frilufts Förskolors förskollärarträff på naturskolan 
där de arbetade tillsammans med Frilufts Förskolors specialpedagog.  Våra 
Barnskötare har deltagit på Frilufts Förskolors barnskötarträff, där de arbetade 
tillsammans med Frilufts Förskolors Specialpedagog och Verksamhetschef. 
De flesta pedagoger har haft 1 timme enskild planering samt 1 timme 
gruppvisplanering varje vecka. Detta år har träffarna haft fokusområdet pedagogisk 
dokumentation och hur vi kan utveckla den. 

Pedagogerna har ansvarsbarn och varje termin erbjuds vårdnadshavarna ett 
utvecklingssamtal. I utvecklingssamtalen har vi använt våra underlag där 
föräldern får en inbjudan med några frågor att fundera kring och som sedan 
pedagogen och föräldrar diskuterar. I samtalet fokuserar vi på Jagutveckling, 
Socialkompetens, Motorik, Matematik, Språk och Kommunikation samt 
Naturvetenskap och Teknik. Vi har haft inskolningssamtal för våra nya barn. På 
slutet av vårterminen erbjuder vi avslutningssamtal för de barn som ska vidare till 
förskoleklass. 

I förskoleappen dokumenterar vi barns lärande där barns tankar och ord visas i en 
pedagogisk dokumentation.  

Barngruppen 

Vi har haft mellan 50-54 barn på Dungen under ht 18 och vt 19. 
Upptäckarna har varit 12-14 barn och 3 pedagoger. Utforskarna har varit 16-18 
barn och 3 pedagoger. Äventyrarna har varit 19-21 barn och 3 pedagoger  
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Föräldrasamverkan  

Föräldrarna får veckobrev varje vecka från sin grupp samt kontinuerlig information 
från Susanna via hennes månadsbrev. På vår anslagstavla i hallen hängs det upp 
information till föräldrarna. Där hänger också Läroplanen Lpfö 98:16 På väggarna 
inomhus dokumenteras verksamheten med teckningar och fotografier kopplat till 
de olika målen. 

Under hösten hade vi Höstvecka, med olika aktiviteter så som äppeltryck och 
äppelmos med äpplen, hösttavlor. 

Under våren hade vi Miljöveckor på förskolan. Hela Dungen hade en gemensam 
planering för veckans olika aktiviteter utifrån ålder och grupp. Under veckan 
genomförde grupperna olika typer av aktiviteter. Vi samlade skräp, skapade 

skräptavlor och en höjdpunkt under veckorna var miljöteatern 
som anordnades av pedagoger inom Frilufts Förskolor. 

I november och maj bjöd vi in alla samverkansföräldrar på 
Dungen till ett Samverkansmöte. Föräldrar, Marie under hösten 
Susanna som är förskolechef  på våren och pedagoger från 
Dungen deltog.  

Under utvecklingsdagarna har vi arbetat med vår plan mot 
diskriminering och kränkande behandling. Och hur vi skulle arbeta vidare med vår 
pedagogiska dokumentation. 

Verksamheten 

Vår skogsverksamhet är förlagd till tisdagar, onsdagar och torsdagar för de olika 
grupperna. Då äter och vilar vi i skogen, beroende på årstid och barngrupp. Vi 
arbetar efter våra ledord, Tryggt, Roligt och Lärorikt och följer årstiderna och 
anpassar aktiviteterna efter vår Öva, pröva, lära plan samt specifika mål för varje 
grupp. De dagar vi inte går till skogen har vi aktiviteter på gården, t.ex. skapande 
eller också leker vi utanför gården eller i närområdet. Utforskare och Äventyrarna 
åker iväg för att åka skridskor under slutet av höstterminen. På vintern åker vi 
mycket pulka och skidor i Hästparken. Pedagogernas planeringar ligger på 
måndagar och fredagar. 

Varje fredag har vi haft sångsamling tillsammans. Åsa har spelat gitarr och vi har 
sjungit sånger utifrån tema och årstid. När förskolan startat ett nytt större tema som 

t.ex. miljöveckan eller Teknikvecka hade vi gemensam samling 
som uppstart för hela förskolan, sedan avslutar vi med en stor 
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samling på fredagen när ”veckan” är slut. 

Veda & Barke är med oss i skogen, på isen, i skidbacken och vid vattnet. Veda & 
Barke är också med i vår vardag på förskolan och är ett pedagogiskt hjälpmedel 
när vi vill ta upp någon speciell händelse, prata om hur man är som kompis, 
presentera något nytt m.m. Veda & Barke inleder också ofta någon saga, 
presenterar en sång eller aktivitet.  

Vi uppmärksammar barnens födelsedag med sång och anslag på dörren. 

I Grön Flagg under temat Djur och natur har vi på hösten arbetat med Vi har skickat 
in vår rapport och väntar på ett godkännande. Under början av höstterminen kommer 
vi välja ett nytt tema inom Grön Flagg att arbeta med.. 

Frilufts förskolor hade följande gemensamma utvecklingsmål: 

• Läroplanen Lpfö 98/16: Vi har implementerat läroplanen Lpfö 98/16 i vår 
dagliga verksamhet i alla våra aktiviteter som vi har tillsammans med barnen 
och i andra situationer så som vid matsituationer mm. 

• Arbeta med Grön flagg, minska pappersförbrukningen, minska 
energiförbrukningen och minska matsvinn.  Det vi på Dungen har gjort för 
att minska vår energiförbrukning är att stänga dörrar släcka lampor i tomma 
rum och inte ha igång halvfulla torkskåp. Det vi på dungen har gjort för att 
minska vår pappersförbrukning är att barnen får rita på båda sidorna av pappret 
och vi pedagoger har tänkt på att skriva ut på dubbelsidigt och vi har gått till 
återvinningen med papper som inte kan användas, så att det blir till nytt papper. 
För att ha minskat matvinet så har vi p dungen pratat med vårdnadshavarna 
hur viktigt det är att frånvaroanmälan barnen i tid så att vi inte beställer mat för 
fler personer än vad som ska ha ätit. 

• Arbeta med pedagogisk dokumentatipn, vi på Frilufts Förskolor har haft 
förskollärarträffar och barnskötarträffar med fokus på pedagogisk 
dokumentation, och utefter det som pedagogerna har fått med dig så har vi 
diskuterat kring detta under våra personalmöten som vi har haft under 
terminens gång.  

• Arbetat med planen mot diskriminering ock kränkande behandling/ 
Barnkonventionen/ förskolebrevet. Vi på dungen har arbeta med vår plan 
mot diskriminering och kränkande behandling under våra utvecklingsdagar och 
under terminernas gång. Vi har även diskuterat kring detta under våra 
personalmöten. Vi har arbetat tillsammans med barnen med barnkonventionen 
med olika diskussionsfrågor som är anpassade till barnen samt så har vi 
arbetat med förskolebrevet och då har vi arbetat kring stop min kropp och var 
integritet är för något och hur vi ska respektera varandras integritet,  

 

Vi pedagoger på Dungen hade följande utvecklingsmål:  
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o Vi arbetar med våran plan mot diskriminering och 
kränkande behandling. 
Vi har gjort kartläggningar med barnen på alla avdelningar där 
de har fått visa och berätta om trygga eller otrygga platser här 
på Dungen. Vi har även reviderat planen under höstterminens 
utvecklingsdag och bearbetat fram hur vi kommer att arbeta 
med planen under terminens gång. Vi har även diskuterat 
planen under våra personalmöten. 

 
• Arbeta med Förskolebrevet och barnkonventionen 

Vi har jobbat med bra och dåliga hemligheter för att lära barnen 
vad som är skillnaden mellan dom. Vi har pratat om Stopp min 
kropp med barnen. Och vi har haft olika diskussioner kring 
barnkonventionen tillsammans med barnen 
 

• Fördjupa den pedagogiska dokumentationen, genom att få 
med barnens reflektioner, tankar och intressen 
Vi har använt våra röda tavlor för att skapa en levande 
dokumentation genom att vi har följt årstiderna, där har både 
barn och vuxna samlats för att samtala om vad de ser. Genom 
att både ha den pedagogiska dokumentationen på 
förskoleappen och på väggarna så har vi kunnat fånga upp 
barnens reflektioner och diskussioner på ett mer levande sätt. 
Som vi sedan tillsammans med barnen har vidareutvecklat. 
 

• Arbeta med Grön flagg, tema Djur och natur. 
Med vårt djur och natur tema har vi fått lära oss hur våra vilda 
djur i Sverige lever och klarar sig på vintern. Vi har arbetet 
mycket med allemansrätten och fått lära oss vad man får och 
inte får göra i naturen.  

 
 
Ni kan läsa mer om verksamheten i respektive grupps verksamhetsberättelse här 
nedanför 

 
 

Verksamhetsberättelse för Upptäckarna Ht 2018 & Vt 2019 
 
Att känna sig trygg med gruppen, pedagoger och samt i hela Dungen 
har det varit första målet i verksamhetsplanen för höst 2018 och vår 
2019 för Upptäckargruppen. Upptäckarna har arbetat  med att varje 
individ skulle känna sig trygg och ha roliga och även lärorika dagar 

genom anpassande aktiviteter på Dungen. Frilufts Förskolors övar prövar och lära 
med naturpedagogiken samt Skolverkets Läroplan för förskolan Lpfö 98:16 har vart 
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våra styrdokument för att nå målet i verksamheten. Det har vart 12 upptäckare 
under hösten och 14 upptäckare på vårterminen. 
 
Jag utveckling: 
Under varje inskolning och efteråt arbetade vi  med att alla skulle känna sig som en 
viktigt del i gruppen. Varje dag hade vi en lite kort samling för att upptäcka dagens 
nyfikenhet och intresse hos barnen, samlingarna kopplade vi till vårt tema Djur & 
Natur (Grön Flagg). Alla barnen fick chansen att välja dagens väg för våra korta 
och viktiga promenader i närmiljö. Målet var alltid att fylla barnens intresse och 
nyfikenhet och undersöka intressanta ämnet under utflykterna, tillexempel vilket 
djur  som vi skulle prata om. Efter utflykterna skapade vi djuren som vi sätt under 
utflykterna tillsamman. Vi letade även upp fakta  tillsammans om djuren som vi 
skapade och diskuterade tillsammans om djuren och det vi lärde oss om dem. 
Under aktiviteterna har pedagogerna lyssnat på varje barn och förmedlat att de ser 
barnen och att varje barn har en viktig del i gruppen. 
 
 
Socialkompetens: 
Upptäckarna har  tyckt om att leka själva med sina utvalda leksaker och material 
på  förskolan eller i naturen. Vi har arbetat med olika lekar och aktiviteter i grupp 
för att stärka gruppsamverkan. De olika aktiviteterna och lekarna har vart rollekar, 
bollek och skapande tillsammans. Vi har skapat tillsammans en stor tavla där alla 
fick måla på samma papper. Tanken med aktiviteten var att Upptäckana skulle få 
lära sig att respektera varandras skapande och ge utrymmet till varandra, att dela 
med dig av materialet, turtagande, lyssna på varandra och visar empati för alla i 
gruppen. 
 
 
Språk och kommunikation: 
Underläsåret hade vi samlingar med olika samlinspåsar som var spännande och 
bekanta för Upptäckarna. De barnen som ville fick leda samlingen på sitt sätt med 
sin utvald sångpåse. Lässtunder tillsammans i gruppen var en viktig del till  att 
stimulera Upptäckarna att våga vara aktiva under lässtunden, genom att stimulera 
dem att våga prata om det vad det såg på bilderna och våga att prata om bilden 
med sina ord, kroppsspråk och även sitt ansiktsuttryck. Vi använde oss av  bilder 
som vi hade tagit under aktiviteter för att prata om deras känslor och feedback om 
handlingarna som de gjorde själva.  
Att lyssna noggrant på barnen gav  oss pedagoger en möjligheten att skapa en 
trygg relation till dem  blyga barnen för att våga prata och kommunicera med oss 
pedagoger och de andra barnen i gruppen och på förskolan. Vi utvecklade detta 
och bekräftade deras ord, meningar och berättelser om sina upplevelser.vi har tagit 
till vara på olika situationer där vi stimulerade och vidareutvecklade barnens 
språkutveckling, dessa tillfällen har vart på väg och ifrån utflykterna och vid 
måltiderna där det har vart ett bra tillfällen för att kunna samtalat med baren i 
mindre grupper och alla har fått komma till tals.  
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Matematik: 
Att räkna och använda olika matematiska begrepp som lite & stor, lång & kort, etc 
har betytt mycket under läsåret. Vi har vid olika tillfällen använt oss utav 
matematiken tillsammans med Upptäckarna, under utflykterna har vi räknat 
naturmaterial, så som pinnar, kottar stenar och hur många gånger vi orkade hoppa. 
Vi har även haft utflykter till bron där vi räknade bussarna och lärde oss färgerna 
på bussarna och bilarna som åkte under oss. Vi arbetade med olika geometriska 
former som triangel (tre sidor), fyrkant (fyra sidor), cirkel (inga sida). Barnen fick 
pröva leksaker som är i olika färg i hand och fot former för att räkna sina fingrar 
och tån. Tillexempel: en röd form av hand på handen eller en grön fot form på 
foten, detta tyckte Upptäckarna  var spännande att pröva.    
Vid matsituationerna har vart ett bra tillfälle för oss att lära sig matematik, 
exempelvis om man ville ha en hel eller halv smörgås. 
 
Motorik: 
Upptäckarna tyckte om att röra sig på olika sätt. Vi tränade på grovmotoriken 
inomhus och utomhus vid varje passande lek. Att dansa var den roliga och lärorika 
tiden att kunna kombinera olika rörelse i kroppen och lär sig att hoppa, snurra, rulla 
i dansen.  
Upptäckarna tränade på sin finmotorik när de målade med olika material, 
vattenfärg, måla på snö, rita med pennor och kritor och även måla med maskrosor 
på papper. Att hålla maskros blomman i handen och hantera med fingrarna att få 
färg på pappret var en stor utmaning för barnen. 
Vi hat även kopplat in vårt Grön Flagg tema djur och natur in i vårt arbete med 
motoriken. Under utflykterna har vi tittat på hur djuren rör sig och vi har försökt att 
gå och röra på oss likadant, exempelvis hur rör sig skatan, den flyger och hoppar 
fram när den går. Hur masken ålar sig fram och hur ekorren hoppar från gren till 
gren. 
 
Naturvetenskap och teknik:  
Hur man kan cykla när man sitter på sadeln var viktig för några barn när de 
prövade aktiviteten på gården. Att använda foten på pedalen och styra ratten var 
den första tekniken som vi tränade tillsammans.  
Vad betyder begreppen flyter och sjunker var en del av aktiviteten när vi hade 
teknik som fokusområde under teknikvecka på Dungen. Upptäckarna fick vara med 
stora barnen och lär sig om magnet effekten mellan saker och ting som borde vara 
av metall.  
Vi tränade att man kan måla med olika teknik i naturen. Vi målade med pinnar på 
geggamojan efter regn, målade på snö med pinnar och färger och även målade på 
papper av vår skors spår när vi hade smutsiga skor i naturen. Vi målade med 
maskrosor på pappret.      
	
				
Vida, Adra (ht 18), Elisa (vt 19), Sheyla (vt 19), Martina ( ht 19) 
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Verksamhetsberättelse för Utforskarna HT-18/ VT-19 

Vi har varit 18 Utforskare på Hösten och 19 på våren. Vi har haft en 
inskolning utifrån och två överinskolningar på hösten och två 
överinskolningar på våren. Två barn har blivit Äventyrare. Vi har jobbat 
utifrån läroplanen Lpfö 98:16, Friluftsförskolors övar prövar och lär med 
naturpedagogik. 

Jagutveckling 
Vi har haft läsvila och sovvila för att skapa lugn och återhämtning både på 
heldagsutflykt och när vi är på Dungen. Då har vi berättat sagor och läst böcker vi 
lånat på biblioteket som bl.a. tar upp kompis-temat.  I full grupp har vi delat in oss i 
två läsvilor så det ska bli en lugn läsvila. Vi har tränat på att bli självständiga vid 
vardagliga rutiner som av/påklädning, toalettbesök, samt plocka undan efter oss 
innan vi börjar en ny aktivitet. Vi har pratat om hur 
min familj ser ut. Vad heter alla i min familj? Hur 
många år är jag? När fyller jag år?  
 
Social kompetens/EQ 
Under hösten har vi lyssnat på musik och dansat 
tillsammans. Då har vi tränat ringdans och tränat 
på att ta instruktioner. Ett exempel på barns 
inflytande är att barnen får leka en rolig lek när vi 
städat tillsammans; Pomperipossa, där ett barn 
ligger gömt under filten.  
Vi pedagoger har spelat Forumteater för barnen, det har handlat om aktuella 
ämnen i barngruppen som; ”Du är inte min bästa kompis”, ”Jag vill inte sitta bredvid 
dig” och sedan har vi diskuterat med barnen. Hur talar vi till varandra? 
Vi har också använt Veda och Barke som pedagogiskt verktyg i liten barngrupp, 
som den gången då Veda och Barke gömde sig på toaletten och inte svarade när 
vi ropade. Får man gömma sig?    
 
Språk och kommunikation 
Vi har lånat och läst böcker från biblioteket. Vi har sjungit rörelsesånger med rim 
och ramsor. T.ex. fingerramsan ”En mossig sten” och ”Spöket”; Lång, kort, liten 
stor…  

Vi pratar mycket om vilken bokstav som mitt namn börjar på. Vi 
tittar på alfabetet med uppe på väggen.  
Vi har bokstavssamlingar med barnens första bokstav. De som 
vill får ta med sig bokstavssak med till samlingen. 
Ex på sånger; Pigg som en mört (med bilder) och ”Kännablues”. 
Hur ser ni ut när ni är sömniga, arga, glada?  
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Matematik 
Vi har jämfört pinnar vi hittat i skogen. Vilken pinne är längst? Minst? Tjockast? 
Vilken sten är minst, störst, tyngst, lika stora?  
Vi har tagit med oss stora och små stenar som vi målat och haft vid samling.  Kan 
jag få den stora gula stenen? Den minsta gröna? Vi har sorterat naturmaterial, 
knappar, lekt Kims lek både med naturföremål, djurbilder och figurer från saga (vad 
saknas?) Vi lär oss olika fingerramsor på samlingen;  ramsan om Spöket, En 
mossig sten och 10 ballonger mot en igelkott. 
 
Motorik grov/fin 
Vi har övat på-/avklädning och packa ryggsäcken. I skogen har vi klättrat i berg och 
upp på stora stenar. Vi har provat spika och hamra i stock på utflyktsplatsen. Vi har 
gjort balansbana av plankor på Dungen. Vi har lekt i snön, åkt madrass och pulka i 
olika backar. Vi har gått repbana och hoppat hinderbana i skogen. Ett exempel på 
barns inflytande är när vi målar. Vi har ett målarrum färdigt med material där 
pedagogen målar med de barn som vill.  På väg till och i skogen har vi övat vår 
finmotorik när vi försiktigt plockat upp nyckelpigor, gråsuggor och små snäckor. Vi 
degar med playdooh och pärlar vintersäsongen. 
 
Naturvetenskap 
Vi fortsätter Grön Flagg temat djur och natur. 
Vilka vilda djur har vi omkring oss vid 
utflyktsplatserna? Vilka spår kan vi se efter 
dem? Vi såg ett träd nere vid vattnet som 
bävern gnagt på. Vilka djur är tama och finns på 
bondgård? Vilka djur sover på vintern? Vi pratar 
om Allemansrätten. Vad får man lov/inte lov att 
göra i naturen? Vi sätter fast ja och nej skyltar på träden som barnen får springa till 
när vi ställer frågor om allemansrätten.  Så fort det ges tillfälle samlar vi snäckor allt 
från pyttesmå till stora och följer med intresse hur de kryper ur sina skal. Vi har haft 
miljöveckor där vi planterat spenat, sallad, bönor, solrosor, tomat, paprika och chili. 
Till vår stora glädje växte spenaten så det knakade. På våren såg vi miljöteater och 
fick lära oss om återvinning och allemansrätten. 
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Teknik 
Under hösten hade en liten grupp experiment med 
smak och luktsinnet. Under våren hade vi 
teknikveckor där vi använde oss QRkoder när vi 
scannade olika små teknikuppdrag som vi skapat; 
Magnetism, gångjärn, teknik i kläder, vad 
flyter/sjunker, reflexer och enklare instrumentbyggen. 
När vi hade våra olika små uppdrag fick barnen bl.a. 
ställa hypoteser som;  Vilket material är magnetiskt? 
För att sedan prova. Vi tittade efter teknik i våra kläder 
på morgonsamlingen och hittade dragkedjor, 
kardborreband, resår, skosnören och hade en 
gångjärnssamling för att sedan gå på gångjärnsjakt  
inne och ute. Vi gjorde några experiment, ett var med 
ljud där vi gjorde en trådtelefon av snöre och pappersmuggar.  
 
Åsa, Adra och Sandra, Elisa (HT-18 till febr19) , Sepideh (HT-18) 
 
 

 
 
Verksamhetsberättelse Äventyrarna ht 18-vt 19 
Vi har varit 20 Äventyrare på hösten och 21 äventyrare på våren, 
8 st barn är födda 2013 och 13 barn är födda 2014 
Vi har jobbat utifrån läroplanen Lpfö 98:16, Friluftsförskolors 
”Övar prövar och lär med Naturpedagogik” och Grön Flagg.  

 
Jagutveckling 
Vi har fortsatt att prata om integritet och Förskolebrevet med hjälp av boken 
”Barnen i kramdalen”, vi har pratat om vilka som är våra privata delar och om vem 
som bestämmer över ens kropp.  
Vi har delat in oss i mindre grupper och gjort olika övningar och lekar där vi har 
varit noga med att alla har fått komma till tals och fått framföra sin åsikt inför 
gruppen. Vi har även prövat att måla till musik och försökt att känna efter vilken 
känsla man känner av musiken och försökt att måla det. 
 
Socialkompetens/EQ 
Vi har lekt många gruppstärkande lekar tillsammans i skogen så som ”Vita stenen”, 
”Alla ekorrar byter bon” och ”Katten är lat och ligger och sover”. Vi turades om att 
vara de olika rollerna och stannar i leken tills alla hade fått vara en roll.  
Vi har olika gå- kompisar när vi går till och från skogen och det är bra att träna på 
att gå med olika kompisar. 
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Vi har gjort en kompis sol där vi har skrivit ner hur man är en bra kompis på 
Äventyrarna. 
Vi har haft många Veda och Barke samlingar där vi har samtalat och eller visat upp 
hur man är en bra kompis. Hur gör man när man leker kull och bli fasttagen? Vi har 
också pratat mycket om att man kan bli ledsen av ord och inte bara av slag.  
Vi har övat oss i demokrati genom att vi har röstat om olika saker, t.ex vilken 
utflyktsplats vi ska gå till eller vilken lek vi ska leka tillsammans. 
 
Språk och kommunikation 
Vi har lånat böcker från biblioteket och haft läsvila både 
på Dungen och i skogen. Vi har pratat och tittat mycket på 
våra namn och övat oss i att känna igen det. Vi tränar 
även på vilken bokstav vårt namn börjar på och vad mer 
som börjar på samma bokstav så som ett djur eller en 
sak. Några av de blivande skolbarnen har lärt sig att läsa 
och hjälper gärna till att läsa för de andra. Vi har jobbat 
med ”Min favoritbok” där barnen fått ta med sig en bok 
hemifrån som vi läst på läsvilan. Barnen som tog med sig 
boken har fått svara på några frågor som varför är det din favoritbok? Hur många 
gånger har du hört den? Efter att vi läst boken för de andra Äventyrarna så har de 
också fått berätta vad de tyckte om boken. 
 
Matematik 
Vi har sorterat stenar som barnen fick ta ur en påse och sedan lägga den på en 
linje där den mista stenen låg till vänster och den störta till höger. Vi har även 
använt en våg för att kontrollera om den som ögat 
tyckte var stört även vägde mest. Vi har samlat 
olika naturmaterial i skogen och vägt dem i två 
hinkar hängandes på en galge. Vi räknar även 
mycket i vårt dagliga liv här på förskolan, så som 
när vi röstar eller hur många vi är vid bordet. 
 
Naturvetenskap och teknik 
Vi har övat oss i programmering med hjälp av plus plus. Vi gjorde en bana med lite 
hinder och så fick man bygga en robot av plus plus. Programmeraren skulle leda 
roboten fram till vita plus plus bitar med hjälp av kommandona framåt, vänster och 
höger. 
Vi har arbetet med vårt Grön Flagg-tema som är Djur och Natur. Vi har tittat extra 
på ekorren, vad den äter, hur den bor och vad den gör på vintern. Vi har även haft 
masken som projekt där vi gjorde ett experiment med två burkar som från början 
var identiska med tre lager, sand, jord jord och löv. I en burk la vi sedan även i 
maskar. Vi ställde burkarna mörkt och efter bara en dag kunde man se att 
maskarna gjort gångar i jorden och även blandat lagerna med sand, jord och löv. 
Vi har tittat på avloppsteater där vi fått lära oss vad man får och inte får spola ner i 
toaletten och också hur det fungerar på ett reningsverk. 
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Under miljöveckorna har vi planterat, plockat skräp och 
grävt ner en skräpplanka. Vi såg också på miljöteater där vi 
fick lära oss att man inte ska skräpa ner i naturen utan att 
man kan återvinna skräpet så att det blir nya saker. Vi har 
varit och pantat alla våra burkar och flaskor som vi samlat i 
naturen under våra utflykter. Vi köpte bokstavskex för 
pengarna. 

Under teknikveckorna gjorde vi olika uppdrag, vi programmerade Veda och Barke 
som robotar. Vi undersökte vad som var magnetiskt och inte. Vi blev arkitekter där 
vi tillsammans fick göra en ritning och sedan bygga ett slott efter ritningen av 
återanvänt material. 
 
Motorik-grov/fin 
Vi har övat mycket på både fin och grov motorik i skogen där 
vi tex gör hinderbanor av naturen, klättrar i träd och pysslar. 
Vi har även varit flitiga med att tälja. Vi har åkt till 
Grimstahallen för att öva oss på att åka skridskor. Det var 
jättekul att se hur mycket som barnens teknik utvecklades 
under dessa gånger. Vi har åkt skidor och madrass i olika 
backar runt om i Hässelby. Vi har gjort repbanor och gungor 
och klättrat i berg och träd under våra utflykter. 
 
 
Malin, Bengt och Elin 
 

 

TACK ALLA BARN, FÖRÄLDRAR OCH PEDAGOGER FÖR ETT TRYGGT 
ROLIGT OCH LÄRORIKT ÅR 2018/2019! 


