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Förskolan inre och yttre miljö 

Gillbostubbens förskola ligger i ett villa område i Rotebro. Förskolan består av fyra stycken 
avdelningar/grupper och två större samt tre mindre utegårdar. 
Varje morgon tas barnen emot ute på gården. Barnen ska då vara klädda och redo för dagens 
aktiviteter. På gårdarna har varje avdelning/grupp varsin samlingsplats, det finns även tillgång till 
gungor, olika sandlådor, lekstuga, kiosk och klättermöjligheter. På gården har vi bord där vi äter 
våra måltider de dagar vi inte äter i skogen, vid dessa bord sker också olika typer av aktiviteter så 
som spel, pussel, konstruktionsbygge med mindre delar, rita med mera. 


De äldre barnen har en grillplats på sin gård där det kan tillagas olika maträtter. Vintertid erbjuder 
vi de äldsta barnen som vill, och har utrustning, att delta i skidskola samt skridskoskola. Varje 
vecka går samtliga grupper till skogen, vid olika antal tillfällen, för att bedriva den pedagogiska 
verksamheten där. 


Förskolan öppnar och stänger på den ”lilla” gården. Det gör vi med hänsyn till de yngre barnen 
som ska växa in i tryggheten på sin egen gård. 


Förskolans innelokaler består av fyra avdelningar med rum för olika aktiviteter. Vid vintertid kan vi 
ibland använda oss av hallarna som ”värmestuga” för att värma oss en stund.


Mat 

Maten på Gillbostubben kommer från Brasserie Maison. Maten har stora inslag av vegetarisk 
kost, minst 40% är ekologiskt, vi serverar endast svensk kött och kyckling samt MSC märkt fisk. 
De dagar vi äter i skogen får vi matpaket leverade från storköket som vi sedan tillagar på Murrikka 
häll. Till varje måltid servers hårt bröd. Till mellanmål erbjuds det ofta hembakat bröd, yougurt, 
olika sorters pålägg och frukt. Varje förmiddag, antingen då vi har kommit fram till skogen eller om 
vi är kvar på gården så serveras det frukt. En dag i veckan har barnen med sig en liten matsäck 
som vi äter på förmiddagen i skogen, matsäcken kan bestå av en liten smörgås, en frukt och 
dryck. Självklart har vi på förskolan med oss matsäck till de barn som av olika anledningar inte har 
med sig egen.
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Pedagoger under läsåret ht18-vt19 

Alen: Utforskare 

Malin förskollärare och grupp-ansvarig ht18, vt19


Jennifer barnskötare ht18, vt19


Sandra vikarie ht18


Griselda vikarie vt19


Lönnen :Yngre Upptäckare 

Emelie förskollärare och grupp-ansvarig ht18, vt19


Ivana barnskötare ht18, vt19


Lovisa vikarie ht18-vt19


Björken: Äldre upptäckare 

Victoria idrottslärare och grupp-ansvarig ht18, vt19


Linda barnskötare ht18-april19 därefter föräldraledig


Amelia barnskötare ht18, vt19


Marzeye resurs ht18, vt19


Hanna vikarie vt19


Eken: Äventyrare och ett fåtal äldre upptäckare 

Agneta förskollärare och grupp-ansvarig ht18, vt19


Katerina barnskötare ht18, vt19


Jankey vikarie ht18


Nelly vikarie vt19


Förskolechef


Karin Hyden: Arbetet som förskolechef är 50% och är förlagt eftermiddagar samt torsdagar, övrig 
tid är förlagd som förskollärare i barngrupp. Arbetet i barngrupp har fördelats mellan behov från 
barn, pedagoger eller gruppen i sin helhet. 


�3



Planering och utvecklingsarbete 

Under läsåret har förskolan haft två planeringsdagar, en i augusti och en i januari. Dessa dagar har 
vårdnadshavarna själva löst barnomsorgen för att pedagogerna ska kunna planera och säkerställa 
kvaliteten på förskolan. På planeringsdagen i augusti lägger vi grunden hela läsårets verksamhet 
med stört fokus på hösten. På planeringsdagen i januari, säkerställer vi höstens verksamhet samt 
fokuserar på vårens planering. Vi tar också beslut om förskolan gemensamma mål inom grönflagg 
samt planerar årets kalendarium. På planeringsdagarna lyfts även olika ämnen för hela 
Friluftsförskolor som ex nya läroplanen. 


Vi har också haft två utvecklingsdagar under året en i oktober där vi fokuserade på planen mot 
diskriminering och kränkande behandling, jämlikhet och genus samt en utvecklingsdag i april där 
hela dagen lade fokus på pedagogisk dokumentation. 
44144

Var tredje vecka under tre timmar, på kvällstid, har vi pedagogiskt möten. Förskolechefen håller i 
dessa möten och vi tar upp och reflekterar över förskolans grundverksamhet, vi tar också upp 
gemensamma frågor, dilemman, rutiner, förhållningssätt etc för att få en så tydlig samsyn som 
möjligt. Mötet har även givit tid till avdelningsplanering samt att kontinuerligt arbeta, följa upp och 
analysera vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. 


Varje vecka, på måndagar, börjar förskolechefen tillsammans med grupp-ansvariga dagen med 
GAM-möte (gemensamt arbetsmöte), för avstämning och kort information.


Utbildning 

Pedagogerna på förskolan får gå internutbildning för att utvecklas och få en samsyn kring den 
natur och utomhuspedagogik som ligger till grund för vår verksamhet. 


”Tryggt, roligt och lärorikt” och ”Veda och Barke i naturen” utbildning för alla nyanställda och 
långtidsvikarier.


Skridsko- och skidutbildning


Förskollärarträff två heldagar per år där fokus under vårterminen har varit pedagogisk 
dokumentation. 


Barnskötarträffar med fokus pedagogisk dokumentation.


Livräddande Första Hjälpen med HLR och AED(hjärtstartare) samt åtgärda luftvägsstopp på både 
vuxen som barn med Yvonne Antoft


Brandutbildning


Föräldrasamverkan  

Vi har, på Gillbostubben en samverkans-grupp, som representeras av tre till fyra föräldrar/
vårdnadshavare från varje avdelning/grupp. Gruppen, tillsammans med förskolechef samt 
ansvarig för respektive barngrupp/avdelning, träffas en gång per termin. På mötet samtalar vi om 
förskolan, verksamheten, om det har skett några förändringar och vad som sker i närområdet. I 
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detta forum tar vi inte upp enskilda fall utan vi pratar generellt om vad som händer och vad som 
sker i vår verksamhet.


För att föräldrar/vårdnadshavare ska känna sig delaktiga i barnens verksamhet så uppmuntrar vi 
alltid till att vara med under en dag. 


Under höstterminen har vi ”föräldramöte” för samtliga föräldrar/vårdnadshavare. Där presenterar 
vi verksamheten samt bjuder in till reflektion över de mål vi, under läsåret, kommer att arbeta med. 


Vi använder oss av Förskoleappen för att, för er föräldrar/vårdnadshavare,  beskriva vår 
verksamhet kopplat till läroplanen. Det är även via Förskoleappen vi förmedlar den information vi 
vill ska komma fram till föräldrar och vårdnadshavare. 


En gång per termin erbjuder vi er föräldrar/vårdnadshavare ett utvecklingssamtal där vi på 
höstens samtal gör en kartläggning som vi under vårens utvecklingssamtal utvärderar och följer 
upp. 


Vi har under hösten haft en drop-infrukost där föräldrar/vårdnadshavare och barn blev inbjuda att 
äta frukost tillsammans på förskolan. Under våren avslutade vi med en eftermiddag då föräldrar/
vårdnadshavare och barn hjälpte oss med diverse uppgifter i vår utemiljö, efter hårt arbete bjöds 
det på korv med bröd. 


Verksamheten och styrdokument 

Läroplanen, Lpfö98/16, kommunens styrdokument och Frilufts Förskolors profil är de dokument vi 
har att förhålla oss till i vårt uppdrag.


Vi sätter våra mål för ett helt läsår, vi planerar i början på varje termin och därefter tar barnens 
inflytande vid. Fortlöpande arbetar vi med reflektion och pedagogisk dokumentation för att föra 
arbetet vidare tills vi i slutet på varje termin gör en utvärdering och analys av arbetet. 


Vi har under läsåret arbetat projekterande där vi, utifrån barnens intressen och nyfikenhet, tillför 
material och egen nyfikenhet för att med hjälp av pedagogisk dokumentation driva verksamheten 
framåt. I vissa projekt blir vi kvar längre och i vissa går vi vidare fortare, allt med inflytande från 
barnen. 


Då vi arbetar transdiciplinärt och projekterande går läroplanens mål in i varandra. Vi arbetar med 
ex matematik, språk/kommunikation, naturvetenskap, motorik, socialkompetens, teknik och alla 
övriga mål i läroplanen inom ett och samma  projekt. Att tillsammans, barn och pedagog, ta reda 
på ny kunskap genom böcker eller internet och på det sättet driva ett projektet vidare ger stort 
utrymme för arbete utifrån läroplanen med socialkompetens, språk/kommunikation och eget 
inflytande. När vi tillsammans med barnen lagar mat i skogen, täljer med kniv eller potatisskalare 
arbetar vi medvetet med teknik och tilliten till sin egen förmåga. Med ett trancdisiplinärt arbetssätt 
är det nästan omöjligt att inte hela tiden arbeta med matematik, för de yngre barnen handlar det 
om att räkna kompisarna som är närvarande, hämta ”båda” sina skor, sortera tillbaka ”alla” 
klossarna i lådan. När vi gör det här arbetar vi även med målen i läroplanen som bland annat 
berör, socialkompetens och tillit till sin egen förmåga.
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Grön Flagg och Gillbostubbens lokala mål 

Vi är certifierade inom Grön Flagg vilket är ett pedagogiskt verktyg och en miljöcertifiering utfört 
av föreningen Håll Sverige Rent.


Gillbostubben har inom Grön Flagg arbetat med tema Stad och Samhälle. Vi har fokuserat på de 
tre under-rubrikerna kultur, djur och natur samt barns inflytande. 

Under läsåret har vi haft som förskolans mål, att utveckla källsorteringen och kompostering. Det 
här arbetet är väl förenat med målet barns inflytande, ur ett samhällsperspektiv. Under hösten 
påbörjade vi arbetet med att starta om våra komposter, barnen visade stort engagemang och 
nyfikenhet. Målet var att under våren kunna använda del av jorden i våra odlingslådor. Hela 
läroplanen samt våra egna mål kan rymmas i en kompost. Vi arbetar inte bara med förskolans mål 
djur och natur då vi är i skogen utan även då vi står böjda och gräver efter djur i vår kompost. Vi 
har under året fått vår egen lilla källsorteringsstation där barnen utifrån ålder och förmåga kan 
vara med och påverka vår miljö ur ett samhällsperspektiv. Vi har givit barnen möjlighet att 
påverka, få inflytande och få kunskap om en hållbar utveckling ur det lilla perspektivet. 


Under läsåret har de olika barngrupperna mött kultur på olika sätt. Kultur har varit bland annat, 
besök på Bögs gård för de äldre barnen, dramatiseringar av olika sagor och sånger. Vi har även 
arbetat med kultur på förskolan då vi har skid- och skridskoskola och när vi i vårt 
jämlikhetsarbete uppmärksammar pedagogerna och barnens olikheter. 


Ett stor mål vi har utvecklat under året är just den pedagogiska dokumentationen. Vi kan inte 
säga att målet är uppnått utan arbetet är ständigt pågående. Vi har lagt stort fokus på detta under 
pedagogiska möten där vi delat med oss av varandras dokumentationer för att dela kunskap. 
Barnens tankar och reflektioner är en del av den pedagogiska dokumentationen som har sett till 
att verksamhetens riktining styrs med barnens inflytande. Vi kommer under ht-19 fortsätta 
utveckla våra egna samt barnens reflektioner för att både dom och vi ska få en tydligare bild av 
deras lärande. 


Vi har under läsåret även haft IKT och digitalisering som utvecklingsområde, arbetet kring detta 
har fortlöpt som tidigare år med ex Ipad där barnen söker kunskap och dokumenterar, 
programmering utan Ipad för de äldre barnen, mönsterpassning och arbete med digitala luppen. 
Vi har inte riktigt uppnått målet med att utveckla det här området vilket vi tar med oss till ht19.


Miljömål för samtliga Friluftsförskolor ht18-vt19 

Friluftsförskolor har under läsåret haft gemensamma miljömål att minska matsvinnet, minska 
pappersförbrukningen och minska elförbrukningen. På Gillbostubben har vi genom reflektioner 
tillsammans med barnen försökt få alla att ta lite större ansvar. Vi pratar tillexempel om hur många 
pappershanddukar man behöver för att torka händerna, vi påminner varandra om att stänga våra 
dörrar när det är kallt ute för att värmen ska stanna kvar inomhus. Vi har gjort ritböcker till barnen 
då vi tycker att de ritar mer på varje sida och på båda sidorna om vi ger dom en bok. Tillsammans 
med föräldrarna tänker vi på att inte sätta igång  torkskåpen då de inte är fulla med kläder utan 
uppmuntrar extrakläder. Vi har också förmedlat till föräldrar och vårdnadshavare vikten av att i god 
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tid meddela närvaro/frånvaro för att rapportera rätt antal portioner till köket för att minska 
matsvinnet.  


Gruppernas verksamhetsberättelser 

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande, samt erbjuda 
trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 
utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” -Lpfö98/16. 

Verksamhetsberättelse 


Alen HT 2018 / VT 2019  

Vi har under läsårets gång arbetat med tre övergripande mål utifrån vårt Grön flagg tema 
"stad och samhälle" - Barns inflytande, kultur, djur och natur. 


Barns inflytande  

Under läsåret som gått har vi fokuserat på att utveckla arbetet med den pedagogiska 
dokumentationen. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation så utgår vi som 
pedagoger utifrån barnens intressen som grund till vår undervisning. Vi är med-utforskande 
pedagoger som agerar som deltagare vid våra lärtillfällen, detta för att barnen ska få 
stimulans och vägledning av vuxna för att genom aktivitet öka sin kompetens och utveckla 
nya kunskaper och insikter samt för att kunna vara närande och kunna bidra och tillföra 
material och kunskap för att hålla intresset och nyfikenheten vid liv. 


Vi har under våren arbetat med vårt projekt "Stubben". Där har vi tillsammans med barnen, 
utifrån deras intresse utforskat årstidsskiftningar och livet i Stubben. Vi pedagoger samtalar 
med barnen under aktiviteter och ställer pedagogiska frågor som: Vad tror ni har hänt med 
Stubben idag, innan vi har kommit fram - och sen frågor som, vad har hänt här, vad kan vi se, 
vad kan vi hitta? Vi har sen reflekterat efteråt tillsammans med barnen för att bevara 
intresset samt för att kunna spinna vidare på deras intresse spår. Barnen är våra 
inspirationskällor. 


Djur och natur  

Vi har under året rört oss på olika platser i naturen. Vi går på närområdes promenader där vi 
utforskar området runtom förskolan - vi upptäcker hus, växter, bilar och andra typer av 
fordon. När vi under våra promenader samtalar om det vi ser och upptäcker, så får barnen 
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möjlighet att utveckla ett nyanserat språk, ordförråd och nya begrepp samt att barnen 
upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. 


På våra skogsplatser arbetar vi med allemansrätten i åtanke. Vi har hittat olika blommor och 
växter och djur, framförallt när vi har utforskat vår stubbe. Vi har haft möjlighet att följa 
årstidsskiftningarna och se hur livet i naturen runt och- i stubben har kommit till liv under 
våren. Vi har sett och samtalat om hur det börjar växa runtomkring, tittat på blommor och på 
deras färger. Vi har studerat hur djurlivet vaknat till liv och där vi har syftat på att utveckla 
barnens intresse och förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 
kunnande om växter och djur. Vi har hittat allt från små mångfotingar och gråsuggor till 
sniglar och nyckelpigor. Vi har visat på hur man tar hand om djuren och växterna och att öva 
på att visa respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. 


Kultur  

På förskolan arbetar vi med kultur på olika sätt. Vi har sjungit och rimmat, på både svenska 
och engelska. Vi dansar och rör på oss till olika typer av musik, allt från klassiskt till pop och 
från svenskt till afrikanskt. På förskolan ger vi även barnen möjlighet att skapa med olika 
typer av material. Vi har målat med fingrarna, med penslar och med olika material som vi 
samlar på oss ifrån skogen, och vi skapar papper, på snön och på naturmaterial. Vi har 
också målat med regnvattnet som samlas i stora fina pölar på gården. Vi arbetar för att 
barnen ska utveckla sin skapande förmåga och samla på sig erfarenheter i många 
uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik. 


Verksamhetsberättelse Lönnen VT-19 


Kultur  

I detta mål har vi från början av läsåret tills nu lagt mycket fokus på att lära känna varandra, få 
ihop och stärka gruppen. Vi var närvarande i barnens lekar för att ge dem verktyg i leken. Vi 
fokuserade på barns kultur, som skapas i det mellanmänskliga mötet mellan barnen. Vi ville skapa 
upplevelser, erfarenheter och tankar hos barnen som de har nytta av i det mellanmänskliga mötet 
med varandra; förstå normer och värden, sociala koder, samarbete och värdet av gemenskap. 

  När barnen blev tryggare i den stora gruppen skapade vi under vårterminen mindre grupper, där 
vi ville fortsätta med detta arbete genon tema känslor. Ett sätt att försöka förstå sin omvärld på, är 
att kunna förstå och beskriva känslor. Utifrån ett reflekterande, pedagogiskt arbetssätt pratade vi 
om och målade känslor.


Det var inte bara i den fria leken barnen fick chans att förmedla upplevelser, tankar och 
erfarenheter. De har fått använda sig av andra uttryckssätt. Som sagor, böcker, sång, ramsor och 
planerade aktiviteter och lekar. 
Vi har sjungit varje dag på samlingarna och använt oss av flanosagor. Vi har anpassat sånger och 
ramsor efter teman vi haft. 
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  Böcker har alltid funnits tillgängliga; Inne som ute på gården och i skogen. Vi har fått nya böcker 
och en ny bokhylla. Vi har även haft planerade sagostunder. 
  Vi har sett till att barnen känner delaktighet i sin egen kultur genom att följa våra årstider,

högtider och traditioner. Vi hade skördefest i höstas och inför den har vi haft äppel-tema. Inblick i 
andras kulturer fick barnen under FN-veckan när vi arbetade med djur från olika länder samt 
pratade och sjöng om olikheter på samlingen med hjälp av små dockor. Förståelse för alla 
människors lika värde fick barnen chans att utveckla bland annat i ”rocka sockorna” arbetet.


Barns inflytande  

Målet barns inflytande har för oss gått lite hand i hand med ”barns kultur” under rubriken kultur. Vi 
har ökat barnens delaktighet i verksamheten så att de har fått inflytande över sin egen vardag. 
Detta genom att vi har varit delaktiga i barns lekar samt arbetat mycket med de dagliga rutinerna. 
Barnen har valt själva vilka lekar de vill leka, men vi har gett dem verktygen för att utveckla dessa. 
Vi har skapat olika teman utifrån vad vi har observerat i barnen lekar och diskussioner barnen 
emellan. Under höstterminen var ett tema brandbilar som sedan utvecklades till ett bredare 
intresse för olika fordon. Ett barn hittade en mask. Då tog vi hand om den, gav den mat och 
husrum. I december/under advent väcktes ett stort intresse för tomten hos barnen, genom att vi 
arbetade med adventskalender och olika uppdrag. Detta tog vi tillvara på. Under vårterminen 
skapade vi tema sjörövare, eftersom barnen visade intresse för detta.  
 
Djur och natur  

Vi har rört oss på olika delar av gården men även utforskat platser i vår närmiljö. Barnens mognad, 
dagsform och tema/arbete har fått styra hur långt och vart vi gått. Under våra utflykter i närmiljön 
har vi bland annat letat cirklar, tittat på tåg, och lastbilar, gått till återvinningscentralen nere vid 
stationen, plockat skräp och letat efter vårtecken. 

 
För att barnen ska ha utvecklat kunnande om naturen och djuren har vi följt årstidernas växlingar. 
På hösten var det mycket fokus på komposthantering och trädgårdsarbete där vi även hade 
äppeltema. På vintern var det mer fokus på snö, is och vatten, där vi gjorde olika experiment, 
lekte med vatten och is, byggde snöskulpturer och åkte skridskor och skidor. På våren och 
sommaren har vi haft fågeltema där barnen fått lära sig om olika fåglar, hittat ägg (av plast) i 
skogen, lärt sig känna igen fågelläten, ritat fåglar med mera.

Vi har även på våren letat vårtecken och senare målat med maskrosor.  
 
För att barnen ska utveckla kunskap om naturens olika kretslopp samt förståelse för hur samhälle, 
natur och människor påverkar varandra, har vi arbetat med komposthantering, källsortering och 
plockat samt sorterat skräp och under vårterminen ägnat oss mycket åt odling. Vi har bland annat 
odlat solrosor, krasse, potatis, sockerärtor och citronmellis. Detta i smågrupper. 
 
Under vårterminen har vi även börjat laga mat på vår Muurika som vi fått till förskolan. I skogen 
samt på förskolan. Vi har även haft sovvila i skogen. Vi har följt målet att gå till skogen minst en 
gång i veckan. Men även beroende på vad vi planerat för veckan, gått iväg även andra dagar i 
veckan till skogen eller andra utflyktsmål.  
 
Övriga mål och teman 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I början av terminen fokuserade vi lite extra på att öva prepositioner. Mestadels på samlingar med 
hjälp av Veda och Barke, när vi gått i led, stått i kö osv. 

Vi har även arbetat med mönster och former. Här har barnen fått öva nya begrepp samt utforska 
detta i sin närmiljö. 
 
Ett mål har varit att komma igång ordentligt med pedagogisk dokumentation. Detta arbete har vi 
utvecklat genom att ha reflekterat med barnen i stora samt små situationer, aktiviteter och även 
dagliga rutiner. Vi har ställt öppna frågor om vad barnen tror, vad deras tankar samt erfarenheter 
är. Vi har också förmedlat fakta. Vi har undersökt och utforskat tillsammans. Allt detta har sedan 
följts upp med reflektioner och planering i arbetslaget med hjälp av bilder från verksamheten samt 
reflektionsunderlag.  
 

Verksamhetsberättelse Björken 2018/2019 

Björken är en avdelning på 22 barn som består av äldre samt yngre utforskare. Hälften är 
födda 2014 (11 st) och andra hälften är ett år yngre födda 2015. Våra mål under läsåret inom 
Grön flagg har varit: barns inflytande, djur och natur och kultur. Dessa tre mål ligger under 
temat Stad och samhälle. I början av läsåret presenterades våra nya mål på vårt 
föräldramöte där föräldrarna i smågrupper fick diskutera vad dessa tre ämnen betyder för 
dem samt vilka förväntningar de har på vårt arbete kring dessa tre områden. Detta för att få 
en god samverkan kring vår verksamhet. 


Barns inflytande:  

I vår grupp har vi delat in barnen i tre mindre grupper för att varje barn ska få mer 
talutrymme, mer tid för reflektion, ökad arbetsro och därmed ökat inflytande över sin 
situation här på förskolan (Lpfö 98: 16) Barnen har själva kommit med förslag och döpt sina 
grupper med olika djurnamn: katterna, lejonen samt kycklingarna. Det har varit en trygghet 
för barnen att veta sin grupptillhörighet. Tillsammans har vi arbetat fram gemensamma 
regler i gruppen där barnen fick komma med förslag på regler för att alla ska trivas och vara 
goda kamrater, känna sig trygga och att vi lyssnar på varandra. 


I vårt språkprojekt bokpåsen har barnen själva fått välja en bok hemifrån och presentera för 
oss här på förskolan. I boksamtalet efteråt får barnen lyfta fram sin åsikter, tankar och 
funderingar kring bokens innehåll/handling och bokvärden får välja vad hen vill berätta/lyfta 
fram om sin bok för kompisarna. Genom detta projekt har barnen fått lära sig många nya 
ord/begrepp, ökat sitt ordförråd och bidragit till att barnen utvecklat ett mer nyanserat 
talspråk. 
Vi har också haft matvärdar under läsåret, dessa hjälper till att köra matvagnen och 
presentera dagens lunch för gruppen samt att de ansvarar för att "låsa upp" vår skog med 
en magisk nyckel som alltid är med i ryggsäcken. 


Vi pedagoger är lyhörda inför barnens önskemål och tankar. Barnen får ofta komma med 
förslag på aktiviteter de önskar göra när vi t ex är på gården, i skogen eller inne på 
avdelningen. 
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Djur och natur  
Vi har följt och uppmärksammat årstidsväxlingar från höst till vinter och från vinter till vår/
sommar ute i vår natur. Vi har pratat mycket om allemansrätten och använt oss av Grön 
flaggs material (Sagan om Allemans råttan). Hur värnar vi om vår närmiljö? Vad får man och 
vad får man inte göra ute i naturen? I vår sång när vi låser skogen sjunger vi att vi säger 
"tack för att vi fått vara ute i naturen och att vi lämnar ingenting efter oss". Vi har under 
våren haft en skräpplockar dag och barnen fick sortera skräpet efter olika material som 
plast, kartong, metall etc i olika sorteringskärl. 


Vårt stora projekt under läsåret har varit Djurens brevlåda där barnen fått brev i en postlåda 
som legat gömd någonstans på vår skogsplats. Varje gång vi fått post är det ett djur som 
skickat en hälsning där den berättar mer om sig själv t ex vart den bor, vad den äter, hur den 
ser ut osv. Ibland har djuret även haft med sig en uppgift till barnen som t ex ett 
matematikuppdrag. Hur många kottar lång är du? Hur många ben har en myra? etc. På ett 
lekfullt och lustfyllt sätt har barnen genom dessa undervisningstillfällen fått ökade kunskaper 
och möjlighet att utforska och fördjupa sig om våra svenska skogsdjur, stora som små. 


Nu under våren har vi bytt skogsplats från Tomtebacken till Fröjas kulle. Där har barnen fått 
möta större utmaningar och utvecklat nya lekar och färdigheter. Till exempel har vi haft 
täljskola där barnen fått öva på hur man täljer med potatisskalare och utveckla sin 
finmotorik. I skogen har det också funnits mycket byggmaterial och stora grenar som gett 
barnen lust och inspiration till kojbyggen och andra kreativa lekar där barnen fått utveckla 
sin grovmotorik och sitt sociala samspel att fungera både enskilt och i grupp (Lpfö 98:16). 


Kultur  
Vi har arbetat med temat kultur under året på olika sätt. Vi har t ex arbetat med teater där 
barnen fått dramatisera sagor för varandra som t ex Bockarna Bruse och Rödluvan. Vi 
pedagoger har också använt oss av sagopåsar med konkret material. Teater i form av ett 
dockspel har vi även fått titta på i Gamla Rotebrokyrka. Där fick barnen veta mer om påsken 
som högtid och varför vi firar Påsk. Våra andra klassiska högtider som Lucia, Jul och nu 
snart midsommar uppmärksammas också på förskolan. Andra traditioner som FN-veckan 
och Rocka sock är också något vi uppmärksammar och är en del av vårt lika 
behandlingsarbete samt barnkonventionen om barns rättigheter och allas lika värde lyfter vi 
extra mycket dessa dagar. Gillbostubben har också sina egna traditioner som vi firar och är 
viktiga för oss och för vår förskola. Vi har varje år Veda & Barkeloppet på skidor samt Veda & 
Barkes skridskoskola/skidskola där barnen erbjuds att delta och får lära sig grunderna i hur 
man åker skidor och skridskor. På hösten har vi en skördevecka där barnen är med och 
skördar av de som växer på våra gårdar som t ex äpple, päron, plommon, vinbär, potatis 
och rabarber. Det som skördas innan sommaren fryses in för att sedan tillredas till 
skördefesten eller så äter vi upp det tillsammans när det är säsong. På våren är barnen med 
och sår, planterar och vattnar. På våra fixardagar hjälps vi, föräldrar och barn åt att ta hand 
om våra rabatter/odlingslådor, komposter, beskära fruktträd, gödsla etc. I vårt gemensamma 
miljöarbete på förskolan har vi upprättat en egen återvinningscentral där barnen kan sortera 
skräp i olika kärl. Dessa tömmer vi emellanåt när de är fulla och tillsammans med barnen går 
vi ner till den stora återvinningsstationen i Rotebro centrum och återvinner. 
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Sång och musik är en stor del av verksamheten. Vi har storsamling vid speciella tillfällen då 
hela förskolan får mötas och sjunga tillsammans. Vi anordnar disco och maskerad efter 
barnen önskan vid t ex Halloween och Förskolansdag med festligheter som ansiktsmålning 
och musiklekar. Att barnen får tillgång till att lyssna till varierad musik är viktigt, alltifrån 
klassisk musik, barnvisor, avslappningsmusik/ljud till musik från andra delar av världen. På 
samlingar och under våra vilor både läser vi högt och spelar upp olika sagor på vår 
musikspelare, alltifrån klassiska sagor till nya sagor eller följetånger från t ex Sveriges Radio. 


En annan del av vår kultur på förskolan är att vi vill ge barnen många, positiva erfarenheter 
att vistas ute i naturen, såsom upplevelsen av att sitta runt en öppen eld, vara med när vi 
lagar egen mat på vår muurika eller att få känna den första sköna vårvärmen ute i snön med 
en kåsa varmchoklad och smörgås till mellanmål. 


Vi har haft ett roligt och lärorikt läsår tillsammans och ser nu fram emot en ny, spännande 
höst med nya mål och nya utmaningar! 


Verksamhetsberättelse Eken 2018/19 
 
Eken är en avdelning på 24 barn, 18 Äventyrare och 6 äldre Utforskare. Våra mål under läroåret 
har varit: barns inflytande, djur och natur samt kultur. 
 
Barns inflytande 
 
Vi har medvetet delat upp barnen i smågrupper, dels för att ge alla barn möjlighet att uttrycka sina 
tankar och åsikter och få möjlighet att påverka sin situation (Lpfö 98:16) och dels för att få 
arbetsro. Vi har kunnat följa hur barnens sociala kompetens har ökat, de har lärt sig att respektera 
både varandra och de regler som finns (hemma och på förskolan). 
 
Teatern har gett många tillfällen i att öva på demokratiska processer. Vi har samtalat, diskuterat, 
haft omröstningar och lottat ut roller. Barnens ordförråd har vidgats, vi har lärt oss nya ord som 
rekvisita, scen och skådespelare. Barnen har samverkat, argumenterat och tillsammans kom de 
fram med en teater där de själva har bestämt allt. Rekvisitan tillverkande barnen på förskolan och 
att komma på hur de skulle till exempel tillverka en gitarr var något att fundera över. Vilka tekniker 
och verktyg/redskap behövde användas? Att följa barnens jagutveckling, se ett barn våga kliva 
fram och ta plats, se hur de kommunicerar med varandra är spännande och nu efteråt kan vi se 
en stor utveckling. 
 
Barnen har varit mycket intresserade av att leka med ord, bokstäver och siffror. Det har ofta 
kommit önskemål från gruppen att vi ska arbeta med skiljetecken och siffror (leka matematik) eller 
bokstäver och ord (leka språk och skola). Det har fått arbeta i smågrupper eller enskilt. Vi har fler 
barn som har knäckt läskoden och för dem har ”hänga gubbe” varit väldigt populärt. Alla barnen 
på avdelningen känner igen bokstäverna (i alla fall i sitt eget namn) och arbetet med skriftspråket, 
som Lpfö 98:16 skriver, håller vi på med hela tiden, ute som inne. Att skriva och rita ger god 
träning på fingrarnas finmotorik till exempel hur du håller i pennan. 
 
Djur och natur 
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Vi har följt naturens olika kretslopp och växlingar på våra skogsplatser genom observationer och 
lek. En mycket uppskattad lek har varit färgjakt och det har blivit spännande diskussioner om 
varför vi vissa årstider har haft svårt att hitta olika färger. En annan jakt har varit djurjakt. Vi har 
pratat om djurs camouflage, om de är vakna under vintern, går i ide eller flyttar. Barnen är väldigt 
kunniga och deras kunskaper inom naturvetenskapen är brett. 
 
Ett stort intresse under hela säsongen har varit att bygga bon och hinderbanor åt myror (i skogen 
och på gården) och snäckor (mest vid Fröjas kulle). De har använt olika material och tekniker och 
samarbetat väldigt fint för att göra det så bra som möjligt för djuren. 
 
 
Kultur  
I början av läsåret inventerade vi vad förskolans, alltså Gillbostubbens, kultur var för något. Det är 
många olika saker: FN-veckan i oktober där vi uppmärksammar vår omvärld. Då har vi inventerat 
de nationaliteter som finns på avdelningen, visat flaggor (efter att först ha frågat berörda barn) och 
pratat om djur- och naturlivet på berörda världsdelar. Rocka sockorna i februari när vi pratar om 
likheter och olikheter samt våra diskrimineringsgrunder. Att alla människor har lika värde 
oberoende kön, social bakgrund, sexuell läggning med mera. I vår kultur ingår också Hitta Vilse, 
utbildningen som alla Äventyrare går. Där har barnen, som det står i Lpfö 98:16, ställts inför 
utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Veda och 
Barkes skid- och skridskoskola har vi genomfört och alla som har velat delta har erbjudits 
möjlighet till detta. Det har gett god övning i både finmotorik(spänna/snöra skridskorna/skidorna) 
och grovmotorik (att förflytta sig på isen/snön, komma upp igen när en ramlat och så vidare). 
Äventyrarnas egen teater upptar en stor del av våren, de gör sagan själva, bestämmer vilka 
sånger de vill sjunga, om de vill dansa till musik, hur ska rekvisitan se ut och tillverkas och så 
vidare. Teatern erbjuder enorma möjligheter att prova olika estetiska uttryckssätt och tekniker för 
att nå målet. 
 
På vilan lyssnar vi alltid på sagor, ibland blir det gamla berättelser (Hans och Greta, Nils Karlsson 
Pyssling och liknande), ibland blir det modern och nyskriven litteratur som vi tillsammans lånat på 
biblioteket och ibland har vi lyssnat på sagor från andra länder från Utbildningsradion. Vi har 
varvat kapitelböcker som Lasse Majaböckerna och Sandvargen med kortare berättelser som vi 
hinner igenom på en vila. Finns det flera önskemål om olika sagor har vi omröstningar och låter 
majoritetsbeslutet vinna. Variationen på våra sagor hjälper oss att nyansera barnens talspråk och 
utveckla deras ordförråd. Vi har också gjort helt egna sagor och det har varit väldigt uppskattat 
när vi har läst dessa sagor på vilan eller på samlingen. 
 

Karin och alla pedagoger på Gillbostubben 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