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Förskolans yttre och inre miljö
 
Frilufts Förskolor Äventyret är beläget i en sekelskiftsvilla med en stor trädgårds- och 
naturtomt med närhet till fantastisk natur inom promenadavstånd till Altorpskogen, 
Germaniaviken och inte minst promenadstigen på gamla banvallen. Vår gård är utformad 
för att barnen ska känna trygghet och där miljön lockar barnen till olika slags lekar. Vi 
använder oss av olika stationer där materialet förändras efter väder och barnens intressen. 
Barnen har tillgång till samlingsplatser och matbord både inomhus som utomhus. 
Maten på Äventyret levereras från Brasserie Maison i Bromma. Maten lagas efter 
Livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer om mat för små barn samt med mål att 
minst 30% av all mat är ekologisk. Alla mejeriprodukter och bananer är dagligen 
ekologiska.

Barn och pedagoger
 
Under läsåret som gått har vi varit mellan 51-55 barn på Äventyret fördelat på fyra olika 
barngrupper. Våra allra yngsta 1-3åringarna kallas för Upptäckare, våra 3-4åringar kallas 
Utforskare, våra 4-5åringar för Yngre Äventyrare samt våra allra äldsta, 5-6åringarna 
kallas för Äldre Äventyrare. Hos upptäckarna har vi haft 3 pedagoger medans de andra 
grupperna haft 2 pedagoger förutom de Äldre Äventyrarna som varit 2 pedagoger plus en 
resurs.
 
Under hösten och våren har följande pedagoger arbetat hos oss. 
Oskar förskollärare samt förskolechef 40 tim 
Magdalena O barnskötare 40 tim 
Camilla förskollärare 40 tim  
Cajsa barnskötare 40 tim 
Åsa förskollärare 36 tim  
Yadira studerar till barnskötare 40 tim 
Viktor förskollärare 40 tim 
Maggan barnskötare 36 tim 
Gun Britt barnskötare 29 tim 
Aude resurs 15 tim

Planering och utveckling
 
Under läsåret har vi sammanlagt haft 14 pedagogmöten på tre timmar styck under kvällstid  
samt två heldagar med planeringsdagar och två heldagar med utvecklingsdagar där vi fått 
en möjlighet till att planera och utveckla vår verksamhet. Under dessa tillfällen har vi bland 
annat arbetat fram och haft diskussioner kring vår plan mot diskriminering och kränkande 
behandling, haft diskussioner och praktiskt arbete kring vår pedagogiska dokumentation 
som dessutom är hela Frilufts Förskolors utvecklingsområde samt diskuterat och planerat 
utifrån Frilufts Förskolors miljömål för 2019. Vi gör utvärdering av vår verksamhet löpande 
under terminens när vi haft speciella aktiviteter och traditioner samt en stor utvärdering i 
slutet av varje termin. I början av varje termin har vi utformat vår verksamhetsplan med 
förskolans mål, dels för hela förskolan men även en specifik för varje barngrupp som 
fungerar som en grovplanering för oss.
Vi har även haft  en punkt på våra pedagogmöten där våra förskollärare har ordet. De 
planerar denna punkt utifrån olika ämnen som vi behöver lyfta lite extra för tillfället. Under 
hösten var det främst diskussioner kring vårt gemensamma förhållningssätt och hur vi ska 
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sprida oss på gården för att uppfylla våra mål i vår plan mot diskriminering och kränkande 
behandling. Vårens stora fokusområde under förskollärarpunkten har varit pedagogisk 
dokumentation, där vi blandat diskussioner med praktiska tips och råd kring hur vi kan 
utveckla den.  Våra förskollärare har deltagit på Frilufts förskolors förskollärarträffar på 
naturskolan i Sollentuna där de arbetade tillsammans med Frilufts Förskolors 
specialpedagog Tina. Fokus under läsårets träffar har varit ”Från jag till vi” samt 
pedagogisk dokumentation. Det har också varit träffar 1 g/termin där fokus varit desamma. 
Barnskötarträff har det varit också 1g/termin med fokus yrkesroll och föräldrasamarbete.
För att dokumentera barnen och göra våra pedagogiska dokumentationer använder vi oss 
utav iPad för att fota, filma och anteckna samt papper och penna, barnens alster och 
förskoleappen. I förskoleappen gör vi dokumentationer både på de enskilda barnen och 
hela barngruppen där föräldrarna på ett tydligt sätt kan följa barnens utveckling.  
 
Alla pedagoger har haft 1 timme enskild planering samt 1 timme planering gruppvis varje 
vecka. Utöver detta har förskollärarna även 2 timmar planering där de ser till att hela 
Äventyret utvecklas och att vi arbetar aktivt med läroplanen. Förskollärarna finns också 
som stöd och hjälp till hela pedagoggruppen. 
Pedagogerna har ansvarsbarn och varje termin erbjöds vårdnadshavarna ett 
utvecklingssamtal. I utvecklingssamtalen har vi använt våra underlag där vårdnadshavarna 
fått en inbjudan med några frågor att fundera kring och som sedan pedagogen och 
föräldrar diskuterar kring för att gemensamt sätta en utvecklingsplan. I samtalet fokuserar 
vi främst på sex olika områden från Lpfö 98/16: Jagutveckling, Socialkompetens, Motorik, 
Matematik, Språk och Kommunikation samt Naturvetenskap och Teknik. Vi har även haft 
inskolningssamtal för våra nya barn och under slutet av terminen erbjuder vi 
avslutningssamtal för de barn som ska vidare till förskoleklass.

Föräldrasamverkan
 
Utöver utvecklingssamtalen har vi  samverkat med föräldrarna på flera olika sätt. I början 
av varje termin bjöd vi in samtliga föräldrar till föräldramöte. Mötena fokuserade på att lära 
känna och välkomna nya familjer men även att varje avdelning fick en chans att 
presentera och beskriva vilken typ av verksamhet de kommer bedriva under terminerna. 
Under höstens föräldramöte valde vi dessutom fram våra nya samverksansföräldrar som 
består av två föräldrar från varje avdelning, förskolechefen samt en av oss pedagoger. 
Samverkansföräldrarna har haft möte en gång per termin och ska fungera som en länk 
mellan föräldragruppen och förskolan. 
Föräldrarna har även fått information dagligen direkt från oss pedagoger vid hämtning och 
lämning samt att vi använt oss utav förskoleappen för att komma i kontakt med 
föräldrarna. Under läsåret som gått har vi erbjudit alla vårdnadshavare ett samtal varje 
termin samt ett inskolningssamtal till alla nya familjer som börjat. Övriga aktiviteter där vi 
bjudit in vårdnadshavare till förskolan har varit lucia, kulturmiddag, fixarkväll samt 
sommarfest. 

Verksamheten och styrdokument 
 
Under läsåret som gått har vi valt att jobba tematiskt utifrån läroplanen med extra fokus på 
ett område i taget. De områden vi valt att fokusera på har varit Jagutveckling, Social 
kompetens, Språk & kommunikation, Matematik, Naturvetenskap & Teknik samt Motorik. 
Självklart går de flesta områden in i varandra och vi arbetar ständigt utifrån dessa olika 
områden men med våra temaområden som inleds med en storsamling kring respektive 
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område hoppas vi att vi tydliggjort för barnen när vi exempelvis lärt oss något kopplat till 
matematik.

Under höstens första utvecklingsdag arbetade vi pedagoger gemensamt fram en plan mot 
diskriminering och kränkande behandling. De områden och situationer vi alla kände att vi 
skulle vara ha lite extra koll på var vid toalettbesök samt vid lek på undangömda platser på 
gården och när det blir ensamarbete på grund av att ens kollega är på rast. Under läsårets 
pedagogmöten har vi haft vår plan mot diskriminering och kränkande behandling som en 
återkommande punkt på dagordningen för att ge tid till diskussioner och hur vi kan 
förbättra vårt arbete kring planen. Vi har främst pratat om vikten av att sprida oss på 
gården och tänka på hur våra toalettsituationer ser ut för att det ska bli så bra som möjligt 
för barn och vuxna som vistas på vår förskola. 

Vårt jämställdhetsarbete är även det ett område som vi valt att ha som återkommande 
punkt på våra pedagogmöten där vi tar oss tid till att diskutera olika frågor och 
problematiseringar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Varje arbetslag har dessutom fått 
göra en självskattning kring hur jämställda de är i just sin barngrupp. Denna självskattning 
har legat till grund för de diskussioner vi haft under läsårets gång. 

Vi på Frilufts Förskolor Äventyret är med i Grön Flagg och har underläsåret som gått både 
hunnit lämna in en rapport samt lämna in en handlingsplan för nästa utvecklingsområden. 
De områden vi avslutade under höstterminen 2018 var kopplade till ”för en giftfri förskola” 
samt ”matsvinnskampen”. Våra utvecklingsområden i kommande rapport är ”djur & natur” 
samt ”klimat och energi”. Dessa områden har vi även kopplat till hela Frilufts Förskolors 
miljömål 2019 som är att minska matsvinn, pappersförbrukning och energiförbrukning. Vi 
pedagoger har diskuterat hur vi kan göra för att göra både oss pedagoger, barnen och 
föräldrarna delaktiga. Vi har satt upp olika skyltar på vår förskola som uppmanar att tänka 
på hur mycket papper man tar på toaletten, släcka lampor när man lämnar ett rum samt att 
vi fyller våra torkskåp helt med kläder innan vi startar dem. För föräldrarna har vi förklarat 
vikten av att de frånvaroanmäler sina barn så vi således kan avbeställa mat och på det 
sättet minska vårt matsvinn. Vi har även medverkat i skräpplockarveckorna som blir en 
påminnelse för barnen om vikten av att plocka skräp och hålla rent i vår närmiljö. 

En stor del av vår verksamhet väljer vi att bedriva utanför vår gård när vi går på utflykter. 
Samtliga barngrupper har under läsåret lämnat vår gård flera gånger i veckan, både korta 
utflykter i vår närmiljö samt heldagsutflykter då vi bland annat gått till skogen, vattnet och 
besökt museum. Vi arbetar efter Frilufts Förskolors ledord, Tryggt, Roligt och Lärorikt och 
följer årstiderna och anpassar aktiviteterna efter vår Övar-Pröva-Lär med 
Naturpedagogiken samt specifika mål för varje grupp. Vi ser naturen som vårt uterum och 
lärande rum, vi använder den som vårt arbetsmaterial och upplever den året om med alla 
våra sinnen. Vi har under läsåret lärt barnen allt från allemansrätten till hur man sätter upp 
en repbana i skogen och använder sin motorik till att behärska den samt vilka knoppar och 
träd som finns i just vår närmiljö. De dagar vi inte gått till skogen har vi haft aktiviteter på 
gården kopplat till våra aktuella teman utifrån läroplanen. Under vintern genomförde vi 
olika vinteraktiviteter såsom skidor, skridskor, stjärtlappsåkning och byggde isskulpturer. 

Under detta läsår, likt föregående har Frilufts Förskolor deltagit i ett Erasmus+ projekt med 
förskolor från Finland, Norge, Estland och Spanien. Vi har under detta läsår rest till 
Spanien och Estland för att se och lära oss hur de använder sig av naturpedagogiken. 
Länderna emellan har skickat olika QR koder som vi tillsammans med barnen har öppnat. 
Vi har fått i uppdrag att leka olika lekar och göra olika aktiviter som de gör i sina länder. 
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Barnen har även fått lära sig vissa ord och fraser på de olika språken samt hur de olika 
ländernas flaggor ser ut.
 
Under läsåret som gått har vi haft olika traditioner som varit viktiga för oss på vår förskola. 
Vi har haft vår skördefest där vi tillsammans med barnen skördade de morötter, potatisar 
och andra grönsaker vi sådde under våren för att sedan göra sen stor pyttipanna över 
elden som vi sedan åt till lunch den dagen. Haft en familjedag i Hagaparken där samtliga 
förskolor inom Frilufts Förskolor bjöd in sina barn och föräldrar till en dag där vi erbjöd att 
prova på olika aktiviteter kopplade till vår verksamhet. Vi har haft vårt lövlopp där vi firar in 
att hösten har kommit och springer ett lopp nere på banvallen nedanför vår förskolegård. 
Vårt luciafirande hade vi ute på vår gård, barnen tågade fram till vår samlingsplats runt 
elden där föräldrarna sedan fick stå runt oss för att lyssna till de sånger vi övat in. En 
annan tradition som var helt ny för oss på Äventyret var vår kulturmiddag som vi bjöd in till. 
Varje familj fick i uppdrag att ta med sig något ätbart som symboliserade deras familj. 
Förskolans dag var något vi uppmärksammade tillsammans med barnen, dagen till ära 
valde vi att ha en maskerad samt olika stationer runtom på gården såsom disco, repbana 
och skapande med lera. Vår sommaravslutning hade vi på vår gård där vi bjöd in alla 
familjer till att komma och testa på aktiviteter som barnen gjort under läsåret. Vi hade en 
tipspromenad med frågor kring sådant barnen lärt sig, repbanor, samarbetslekar med vår 
fallskärm samt skapande. Efter att vi testat på aktiviteterna hade vi en sångsamling där 
barnen varit med och bestämt vilka sånger vi skulle sjunga. 

Under läsåret som gått har vi på Äventyret haft flera olika utvecklingsområden och mål för 
vår verksamhet. Både långsiktiga utvecklingsarbeten som sträcker sig under en lång tid 
samt kortare områden och mål för enstaka terminer. Som man kan läsa här ovan har vi 
arbetat med och uppnått målen både genom vårt arbete på våra utvecklings- och 
planeringsdagar men även på våra pedagogmöten vi haft utspridda under hela läsåret. 
Sedan har varje avdelning arbetat utifrån våra mål och utvecklingsområden i det dagliga 
arbetet med barnen vilket man kommer kunna läsa om i varje avdelnings 
verksamhetsberättelse här nedan. Under nästkommande läsår kommer vi fortsätta arbeta 
utifrån våra övergripande mål för verksamhet som vi haft det senast läsåret men kommer 
fokusera lite extra på att utveckla vår pedagogiska dokumentation för att hjälpa oss att 
utveckla vår verksamhet ännu mer. Vi har under läsåret haft följande mål för hela 
verksamheten:

Övergripande mål för verksamheten på Äventyret

• Implementera vår plan mot diskriminering och kränkande behandling och få 
den levande i verksamheten genom att använda oss av kartläggning och även 
koppla till respektive barngrupp.

• Att fokusera på jagutveckling och socialkompetens för att skapa förutsättningar 
till trygga och harmoniska barn och barngrupper samt  en vi-känsla tillsammans 
med oss pedagoger. 

• Att fortsätta vårt jämställdhets- och integritetsarbete samt förskolebrevet 
genom att prata med barnen kring integritet, sexualitet och gränssättning i den 
dagliga verksamheten på förskolan.

• Aktivt arbeta efter Frilufts Förskolors miljömål 2019, minska matsvinn, 
pappersförbrukning och energiförbrukning och få barn, pedagoger samt 
föräldrar aktiva och informerade om dessa mål.

• Arbeta utifrån Frilufts Förskolors fokusområde 2019 och utveckla vår 
pedagogiska dokumentation .
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Höstterminens mål på Äventyret

• Fokusområden under hösten är: jagutveckling, socialkompetens och 
matematik. 

• Vi vill skapa förutsättningar för barnen att de lär sig ta ansvar för vårt lekmaterial 
och pedagogiska material på våra olika stationer, inne som ute.

Vårterminens mål på Äventyret

• Fokusområden under hösten är: språk & kommunikation, 
naturvetenskap & teknik samt motorik

• Grön Flagg: Starta upp ett nytt arbetsområde inom Grön Flagg som kommer 
fokusera på djur & natur samt klimat & energi.

• Vi vill skapa förutsättningar för barnen att de lär sig ta ansvar för vårt lekmaterial 
och pedagogiska material vid våra olika stationer, inne som ute.

Verksamhetsberättelse Upptäckare Ht-18/Vt-19 
Detta läsår har vi utgått ifrån våra sex rubriker från Läroplanen som vi valt att jobba 
tematiskt kring med ett tema i taget. Utifrån dessa rubriker har vi sedan sett till att arbeta 
utifrån Äventyrets gemensamma mål för verksamheten. Vi har även utgått ifrån de 
verksamhetsplaner som vi Upptäckare skrev för höst- respektive vårterminen och känner 
att det har stämt väl ut med verkligheten. Tillsammans med pedagogisk dokumentation 
och reflektion av bild och film under våra avdelningsmöten har vi sett till att ständigt 
utveckla vår egna verksamhet och sett barnens utveckling på ett tydligt sätt.

Jagutveckling

Vi har under läsåret jobbat med vår jagutveckling dels genom att fokusera på vem är jag 
och hur ser jag ut men även haft ett genomgående familjetema.  Vi har använt oss av olika 
former av estetisk verksamhet. Vi har gjort självporträtt, handavtryck, familjetavlor av 
naturmaterial samt sjungit sånger om kroppen med tillhörande rörelser. Barnen har fått ta 
med sig bilder på sina familjer som vi pratat om i samlingar och i smågrupper. Vi har 
arbetat med begreppet Stopp min kropp och varje barns rätt att bestämma över sin egen 
kropp. 

Social kompetens 

Sedan terminsstart har vi pedagoger aktivt arbetat mot att vi Upptäckare ska känna oss 
som en grupp genom olika gruppstärkande aktiviteter. Vi har lekt olika typer av grupplekar 
såsom bland annat björnen sover och kom alla mina upptäckare, vi har spelat spel och lärt 
oss turtagning,  haft estetiskt  tillsammansskapande. Under våra dagliga samlingar har vi 
pratat om hur man är en bra kompis, uppmärksammat hur barnen varit starka 
vänskapskapare, sjungit sånger om vänskap, pratat om konfliktlösning. Vi har belyst våra 
olikheter som en tillgång genom bland annat Äventyrets FN-vecka då vi fokuserade på 
flerspråkighet. Vi har även fått in den sociala kompetensen i vår vardag, bland annat då vi 
uppmuntrat barnen att hjälpa varandra vid av och påklädnad, skicka runt matskålarna vid 
lunchen, säga tack när man ber om något samt att barnen själva hejat fram varandra när 
vi kämpar upp för trappor på utflykter. 
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Matematik

Barnen har tittat noga på bilder av sina familjer och beskrivit dem, vi har räknat hur många 
man är, sett på storleksskillnader och åldersskillnader mellan syskon.
Barnen har fått avbilda sina familjer med pinnar, målande och former. 
Barnen har sorterat djurfamiljer och sina egna familjer i olika kategoriseringar.
Vi har tränat att räkna långt, lärt oss formernas namn (och hittar dem nu överallt!); cirklar, 
rektanglar, kvadrater och trianglar. 
Vi har även jobbat med sagor, sånger, ramsor och rörelselekar på temat. Julkalendern har 
hjälpt oss träna igenkänning av siffersymboler och att räkna månadens datum.

I vardagen upptäcker vi nästan alltid matematik: Hur många barn är här och hur många är 
det inte. Vad är stort/störst eller litet/minst. Hur många äppelbitar kan ett äpple bli. Hur lång 
tid är det till lunch. Hur långt är avståndet till skogsplatsen. 
Allt lyckas barnen göra till matematiska utforskanden!

Språk och kommunikation

Vi har arbetat med TAKK när vi fördjupat arbetet med språk. På samlingarna har vi 
veckovis introducerat nya ord. De ord vi lärt oss är ord som hjälper till att beskriva våra 
dagliga rutiner under en dag på förskolan såsom exempelvis samling, äta, toalett, skogen 
och olika frukter. Barnen och vi pedagoger har på ett naturligt sätt fortsatt användaTAKK-
ord som komplement till annan kommunikation i vardagliga situationer även när vi 
avslutade vårt språktema. Vi har under våra samlingar arbetat med att lyssna på varandra, 
benämna färger och tala inför varandra. Vi har använt oss av böcker och sagor för att 
berika barnens språkinlärning. Vi pedagoger har under läsåret varit noga med att ha ett 
nyanserat språkbruk och benämner och talar till barnen både i rutinsituationer och 
undervisningssammanhang. 

Naturvetenskap & teknik

Vi upptäckare har i år fokuserat temat mycket kring begreppen energi och kraft.
Vi har arbetat mycket med kroppens förmåga att alstra energi samt sol-, vatten- och 
vindkraft. 
Vi har drivit vattenhjul och arbetat med expanderande vattenpärlor, alstrat värme med våra 
kroppar, använt vev-ficklampa, undersökt växtkraft i planteringar och vi har tittat på 
solpaneler och hur dem fungerar.
Vi har undersökt luften i våra lungor med hjälp av ballonger, påsar och att driva barkbåtar 
med segel genom att blåsa dem framåt.
Vi har undersökt teknik när vi skapat vindspel och börjat undersöka begreppet 
programmering. Programmering är en relativt ny del av undervisningen i förskolan och för 
att träna hur man tänker sekvenser börjar vi med enkla saker som att hjälpa pedagoger klä 
på sig ytterkläderna i rätt ordning och att göra funktionella byggen en byggsten i taget med 
duplo.

Motorik 

Vi har nu avslutat tema motorik och tänkte visa upp hur vi fördjupat arbetet under denna 
månad. Självklart är motoriska utmaningar alltid en del av barnens vardag, men för att 
utmana barnen extra mycket har vi erbjudit grovmotoriska lekar som hinderbana, följa 
John, fallskärm, repbana och vandring i skogen. Vi ser hur barnens balans, förmåga och 
tillit till sin kropp blir starkare varje gång de tränar på dessa typer av aktiviteter.
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Vi har utmanat barnens finmotorik med bland annat sax-skola, fanta colour plattor (det 
barnen kallar att ”pluppa”), spelgrupper, teckenspråk och fingerfärdighets ramsor. Många 
finmotoriska uppdrag är svåra och blir nästan mer utmaningar av tålamodet men lyckan 
när saxen lyder, eller dem lyckas med knappar eller en dragkedja själva är enorm.

Barns inflytande

Vi har valt teman utifrån barnens uppenbara intressen, som familj. vi har ett inlyssnande 
arbetssätt där vi försöker ta vara på både barnens verbala och fysiska tolkningsbara 
önskningar och idéer. 

Grön Flagg

Vi har pratat om symbolerna för grön flagg och hur vi värnar om miljön genom att inte 
slösa på bland annat vatten och elektricitet. vi har uppmärksammat skräpplockarveckan 
och förskolans specifika miljömål både spontant, i samlingar och över hela förskolan.

Veda och Barke som pedagogiska hjälpmedel

Barke har varit en del av upptäckargruppen över hela läsåret. Pedagogerna har använt 
Barke för att dramatisera situationer som är svåra för barnen att ta till sig när det rör dem 
själva. vi har haft Barke med på merparten av samlingar, utflykter och evenemang under 
året för att befästa honom som en i gruppen. Barke används endast som gruppdeltagare 
eller pedagogiskt hjälpmedel, aldrig som leksak.

Camilla, Magdalena och Oskar
Juni 2019

Verksamhetsberättelse Utforskare Ht-18/Vt-19
Detta läsår har vi arbetat med sex ämnesområden ifrån läroplanen för förskolan. Ämnena 
har ofta gått in i varandra men vi har fokuserat extra och lyft fram ett ämne i taget under en 
längre period. Vi har arbetat i helgrupp, mindre grupp och enskilt. Under året har vi 
genomfört utflykter i vår närmiljö som t.ex. skogen, barnens hem, banvallen, 
fotbollsplanen, biblioteket och ishallen 

Jagutveckling och social kompetens

Höstterminen introducerades med ämnet jagutveckling och social kompetens, extra viktigt 
när vi startade med en helt ny grupp och sex inskolningar. Barnen hittade snabbt trygghet, 
gruppkänslan och rutiner genom att vi arbetat mycket med att med att stärka läromiljöer 
och material och kontinuitet i verksamheten. För att ytterligare stärka social kompetens har 
vi arbetat med gruppstärkande lekar och skapat aktiviteter där barnens intresse har fått stå 
i fokus, vi tog vara på barnens inflytande och skapade många lekar runt konstruktion och 
skapande. Veda har funnits med för att skapa trygghet och struktur. Veda har hjälpt oss 
pedagoger och de nya barnen t.ex. vid att starta en samling där barnen varit med och 
hämtat Veda. Veda fick även rita ett självporträtt i samband med temat jagutveckling. 
Barnen blev stärkta i sin jagutveckling genom att lyfte vi samtal runt jaget, projekt som 
”Min kropp/ansikte” ”Jag tycker om” och ”min familj”. Vi använde naturmaterial och 
skapade våra familjer av ekollon. De ritade av sitt ansikte och skapade ett självporträtt 
med kritor på ett papper. Barnen blev även stärkta i antal och former när de tex räknade 
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familjemedlemmar och former vid skapande av ansiktet. Genom att vi arbetat med 
barnens egna känslor har de fått en större förståelse för att kompisar är olika och att de 
har olika känslouttryck, vi valde att koncentrera på glad, arg och ledsen och utifrån det 
skapade vi känslotavlor. Barnkonventionens 10 små kompisböcker tog upp både känslor 
och kompisrelationer. För att synliggöra hur man vill att en kompis ska vara skapade vi en 
kompissol och samtalade runt ämnet. Kompissolsprojektet är ett pågående arbete som 
fortsatte in i språktemat.

Matematik

Matematik är ett av de sex ämnesområdena som ofta lyfts fram och genomsyrar alla 
teman eller projekt vi gör. Genom att vi pedagoger ser och lyfter fram matematiken och 
sätter den i sammanhang har begrepp som antal, ordningsföljd, storlek uppfattning stärkts. 
T.ex., när vi går på utflykt och går i led har det varit naturligt att samtala om vem som går 
först, sist och där i mellan. När barnen håller i varandra och är tre ”gå-kompisar” sjunger vi 
sången om ”de tre pepparkaksgubbarna”. Vi har introducerat ”att rösta”, vilken väg vi ska 
ta till utflyktsplatsen, och använt begrepp som fler, färre och flest.
         Lpfö 98:16 
         Förskolan ska sträva efter att varje barn -

utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta 
i olika former av samarbete och beslutsfattande

Matematiktemat formades efter barnens inflytande och eftersom barnen visade 
ett större intresse för just former, lät vi det ta mera plats i samlingar. Olika former 
fanns med i sånger och i sagor. Barnen såg/ hittade former över allt, såväl i 
naturen som inne i rummet eller på sin egen lunchtallrik! 
Vi samtalade om formernas namn och skapade ett eget pedagogiskt material 
som användes i samlingar. När vi hade haft matematik som tema under en 
längre period märkte vi att barnen utvecklat ett större intresse och förståelse för 
matematiska begrepp. Vi kommer att fortsätta med att synliggöra matematiken i vår 
vardag och använda den i meningsfulla sammanhang. 

Lpfö 98:16 
utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka reflektera över och pröva 
olika lösningar av egna och andras problemlösningar.

Språk och kommunikation

Vårterminens första tema där vi fokuserade på olika språklekar. Barnen fattade snabbt 
intresse för att rimma, ljuda och klappa stavelser. Vi introducerade bild och teckenstöd 
som komplement till den verbala kommunikationen. Vi följde upp höstens tema social 
kompetens och ”kompissolen”, genom sagor, sånger och dramatisering fick vi fram ord och 
bildstöd till varje solstråle. Ord som; turas om, lyssna, hjälpa, tröst och trivsamt.         

Lpfö 98:16 
         Förskolan ska sträva efter att varje barn -
         utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga
         att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera
         och kommunicera med andra

Under vårterminens torsdags samlingar har vi fortsatt att reflektera och skapa 
samtal i ämnet vänskap för att behålla den positiva stämningen vi har 
gruppen. ”Min bok” projektet där alla tog med sig en bok och visade upp på 
samlingen fick stor respons. Alla deltog och blev stärkta i att lyssna, 
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återberätta och stå i centrum. På så sätt har vi introducerat högläsning och vilket är något 
vi kommer att fortsätta med.

                                             
Naturvetenskap och teknik

Under temat naturvetenskap och teknik har vi undersökt begreppen energi och 
konstruktion genom olika experiment och aktiviteter. Vi har med hjälp av en liten 
solcellspanel fångat in solenergi, och fått fart på en snurra. Luft/vind energi har utforskat 
med hjälp av snurror och ballonger. Vi fick fart på ett pappersflygplan och en leksaksbil 
med hjälp av luften av en ballong. Under våra tisdagspromenader har vi satt ord på och 
uppmärksammat teknik i närmiljön tex solcellspanelen på skolans tak, larm och 
övervakningskameror på grindar. Vi har startat upp ett maskhotell, en minikompost för 
inomhusbruk. Vi byggde om en skokartong till ett maskhotell, med dörrar och fönster. 
Hotellet fick även solstolar, möbler och fordon. Vi har pratat om Grön Flagg och dess 
symboler och hur vi värnar om miljön genom att spara på elektricitet och släcka lampor. 
Barnen har fått förståelse för att ta vara på ritpapper genom att dela på 
papper och rita på båda sidorna för att spara på skogen. 
Vi har sett en nyfikenhet för det naturvetenskapliga och ett stort intresse för 
maskhotellet och maskarnas värld. Vi kommer att fortsätta med maskhotellet 
som en kompost för inomhusbruk och utforskandet av att använda verktyg för 
konstruktioner. I framtiden kommer vi köpa enklare tekniska verktyg för att 
utveckla skapandet i bygg och konstruktion.

                                                                                                                                 
Motorik 

Det sista temat för terminen och detta läsår har varit motorik. Barnen har utmanats i sin 
grovmotorik genom att gå till olika miljöer i naturen. Varje vecka under höst och 
vårterminen har vi genom fört två utflykter. Under den varmare årstiden har en dag i 
veckan varit på en heldagsutflykt där vi gjort lunch på muurikan. Vi har tillfört extra 
grovmotoriska utmaningar som tillexempel klättra och balansera i rep som vi hängt upp 
mellan träden. I vintras erbjöds prova på skridskoåkning på Stockhagens isbana vid fyra 
tillfällen. Alla barnen deltog med stor entusiasm och utvecklade sin balans och självtillit. 
Flera barn lyckades ta sig upp själv och förflytta sig framåt. 
Det kanske mest uppskattade projektet hos barnen har varit ”Mitt hus”. Vi har promenerat i 
närmiljön eller tagit buss och Roslagsbanan till alla barnens hus. Att gå på promenad och 
utflykt tillhör vardagen på en frilufts förskola men att få gå först i ledet, med kartan i hand 
och visa vägen hem till just sitt hus har gett så mycket mer. Barnen har stärkts i sin 
identitet, trafikkunskap, siffror och naturupplevelser i närmiljön. 

Lpfö 98:16                                                                                                               
Förskolan ska sträva efter att varje barn -

         utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning 
         samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 

Vårens sådd och planteringar har skapat både grov- och finmotoriska tillfällen. Vi har grävt 
med mindre järnspadar i jorden och satt potatis. Vi har sått och pillat ner små blomfrön i 
återvunna toarullar. Barnes intresse för insekter och maskar har växt sig allt större under 
våren. Maskhotellet har fyllts på med gäster/maskar allt eftersom barnen har hittat nya ute 
i jorden. Vi har tagit tillvara på intresset för maskar och stärkt barnens inflytande genom att 
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undersöka hur maskar kan veta vad de äter trots att maskar inte har ögon. Vi utmanade 
oss själva i ett smakexperiment och testade att äta äpple, morot eller gurka med 
ögonbindel, för att äta utan ögon som maskarna. Det visade sig att det var lättare att 
känna konsistensen än smak. Barnens slutsats blev att maskar känner nog med sin långa 
hals eller slingrar sig runt maten med sin långa kropp för att veta vad det är de 
stoppar i sig (!).

         Lpfö 98:16 
         Förskolan ska sträva efter att varje barn -
         utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa
         frågor om och samtala om naturvetenskap

Barnen har blivit utmanade i sin finmotorik genom att vi har introducerat att rita med 
tuschpennor. Rita innanför linje i ”fylla i teckningar”. Undre hela läsåret har vi gjort 
återkommande aktiviteter med ipad. Barnen har arbetat enskilt med hjälp av en pedagog 
och lärt sig använda ipads funktioner. De har skapat olika personliga collage till flera 
projekt som ”Mitt hus, födelsedag, min bok, min hyllplats”. Förutom att barnen har blivit 
stärkta i finmotorik, skriftspråk har det lärt sig använda ipads funktioner, (som att skapa 
barkund, färger, bilder, flytta runt, använda papperskorg, förminska och förstora.)

Utvecklingssamtal och uppföljningssamtal

I slutet av september började utvecklingssamtalen. Alla föräldrar kom på samtalen och det 
blev många bra samtal och under vårterminen fanns det behov av några extra 
uppföljningssamtal. Vi har upplevt ett bra samarbete med föräldrarna. 

Inskolningar

Sex i augusti och två inskolningar i början av vårterminen. Föräldrarna är nöjda över vårt 
inskolningssystem och kände sig mycket välkomna och trygga.

Cajsa och Åsa 
Juni 2019-06-13

Verksamhetsberättelse Yngre Äventyrare Ht-18/Vt-19

Jagutveckling

Första temat för hösten var Jagutveckling och social kompetens. Under detta tema så 
jobbade vi mycket med medvetenhet om sin egna kropp och sin utveckling. Ihop med de 
äldre äventyrarna, på våra barnråd fokuserade vi mycket på kroppen, hur den är uppbyggd 
och lite av hur den fungerar. I samband med detta pratade vi också mycket om känslor, 
vikten av att kunna placera och uttrycka sina känslor för att på så sätt kunna skapa en 
miljö där alla barn kan känna sig trygga i sig själv och i andra. Vikten av att kunna 
kommunicera sina känslor så att miljön vid behov kan ändras. Under det dagliga 
förmiddagsmellanmålet pratar vi med barnen om hur dagen ser ut, här ges de också 
möjlighet att lyfta olika funderingar de har om vad som hänt eller kommer att hända. Vid 
möjlighet så får de också tillfälle att genom en demokratisk process påverka utformningen 
av dagen. För att utveckla vår Jag-utveckling har vi under hösten bland annat gjort 
självporträtt. Utöver morgonsamlingen ger vi även barnen möjlighet att berätta om sitt liv 
och sina tankar under vår samling innan lunchen. Vi har även pratat om känslor och att 
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sakna, att det är okej att sakna sin mamma, sin pappa eller någon annan. Kopplat till vår 
verksamhetsplan ser man även där att vi hade som mål att arbeta med att sätta ord på 
våra känslor vilket vi jobbar med. När barnen visar någon stark känsla såsom arg/ledsen/
irriterad/rädd och liknande så bekräftar vi det hos barnet med att säga t.ex. jag ser att du 
är arg och det får man vara för att sedan försöka komma fram till vad vi kan göra för att 
lösa situationen. Det är viktigt att få barnen att känna sig trygga i att prata om och förstå 
sina och varandras känslor. Vi har pratat mycket om hur olika handlingar får andra att 
känna sig och hur samma handling hade fått ”oss” att känna oss. 

Social kompetens

Social kompetens är något som vi konstant jobbar med i vår verksamhet och inte bara när 
vi hade det som husets tema. Vi hade en tillkomst på två barn i vår barngrupp vid starten 
av denna termin så vi började hösten med många lära känna aktiviteter. Vi pratar mycket 
med barnen om att hur man ska vara mot varandra, vad som gör en glad, ledsen, sur, arg 
med mera. Vi pratar också om vikten av att kunna säga stopp jag vill inte, samt att man 
måste lyssna på någon som säger stopp. Vi jobbade mycket med bokserien ”tio små 
kompisböcker” vi både läste och diskuterade dessa vid flertalet tillfällen. SAMARBETE, ett 
ord som vi dagligen hör barnen säga till oss och varandra men som vi även hör föräldrarna 
berätta om att barnen även tar upp i hemmet. Vi har spelat mycket spel och lekt 
grupplekar med olika tävlingsmoment i syfte att lära sig det sociala samspelet i dessa 
situationer. Hur man reagerar när man förlorar eller vinner, turtagning med mera.

Vi har också gjort kompisträd där barnen diskuterade hur man är som en kompis och hur 
man inte ska vara, om respekt och att inte slå varandra.

Matematik 

Matematik är något som ständigt finns med i vår vardag men under hösten/vintern har vi 
arbetat extra med matematik på många olika sätt. Vi har bland annat gjort en siffertavla 
och lärt oss att koppla 1-10 till rätt antal. På barnrådet så jobbade vi med vikt genom att 
väga saker på olika vågar. I samband med detta så jobbade vi också med längd och mätte 
oss själva. Vi jobbade på många olika sätt med former Både vanliga former men barnen 
tog även upp mer ovanliga former som paralelltrapets. Vi kollade former när vi var ute på 
våra promenader. Vi skrev ut former som barnen sedan klippte ut och gjorde olika saker 
med t.ex. hus, blommor och djur så att det blev formtavla där vi arbetat med formerna 
cirkel, kvadrat, rektangel, triangel och oval. 

Språk och Kommunikation

Vi jobbar dagligen med vikten av kommunikation och pratar med barnen om hur viktigt det 
är att kunna säga vad det är man känner, tycker, vill och så vidare. Under vårat språk tema 
så jobbade vi mycket med teckenspråk och har lärt barnen några grundläggande tecken 
samt de tecknen som barnen själva vill lära sig. Vidare så gjorde vi två olika grupper 
teatrar med barnen där de fick välja själva vad den skulle handla om dock med koppling till 
språk. Ena gruppen gjorde bokstavsteater och den andra gruppen gjorde teater om andra 
länder/språk.
Vi har många som visar extra intresse för andra språk bland annat engelska och spanska. 
Många har dessutom börjat lära sig prata engelska hemma. Detta intresse är något som vi 
har uppmuntrat med dessa barn så att när de pratar det språket här så försöker vi svara i 
den mån vi kan och för en dialog på sagda språk.

Sida �  av �12 17



Naturvetenskap och Teknik

Vi har under hela året jobbat mycket med återvinning och pratat om varför vi återvinner 
och lite om hur det går till, vad som återvinns. Vi har en egen återvinningsstation på våran 
avdelning där vi sorterar vårat skräp innan vi tar det till den riktiga återvinningsstationen. Vi 
har i samband med detta gjort egen pappersmassa som vi sedan tillverkat eget papper av 
vilket barnen tyckte var spännande. 
På vårt barnråd ihop med de äldre äventyrarna så jobbade vi mycket med energi, vad det 
är, var den kommer ifrån, vad det finns för olika typer av energi. 
Vi utforskade sol och vindenergi genom olika experiment till exempel så byggde vi egna 
vindsnurror som kunde lyfta olika föremål samt använde oss av solceller.

Motorik 

Grovmotoriken övas mycket på våra många utflykter då vi går mycket. Framförallt på våra 
skogsutflykter så jobbar vi mycket med grovmotorik och har under våren byggt mer och 
mer utmanande repbanor. Vi har också gjort olika hinderbanor på gården samt lekt olika 
typer rörelselekar som fokuserar på kroppskontroll till exempel 123 rött ljus och dansstopp.

I vårt finmotoriska arbete så har vi pratat om pincettgreppet och penngreppet samt haft 
olika aktiviteter för att få in detta. Bland annat så har vi planterat för att träna på 
pincettgreppet. Sedan har vi haft många olika sorters pyssel både med hjälp av saxar, nål 
och tråd, knappar med mera. Vi har haft både planerat pyssel med mallar och instruktioner 
men också fritt med hjälp av vårt återvinningsmaterial.

Barns inflytande

Vårt återvinningsprojekt som vi haft hela året grundar sig i barnens intresse för att plocka 
skräp som uppstod under skräplockar veckorna VT 18. Vi har varje måndag barnråd ihop 
med de äldre äventyrarna där barnen får inflytande i vad och hur vi jobbar med pågående 
tema. Vidare så får barnen möjlighet att demokratiskt besluta vart vi ska gå när möjlighet 
finns. Vi pratar mycket med barnen och utgår efter deras intressen och tankar när vi 
planerar aktiviteter, vi försöker att även i planerade aktiviteter ge barnen valmöjligheter.

Grön Flagg

Vi har under året arbetat mycket med grönflagg. Vi har ihop med barnen gjort en egen 
återvinningsstation där vi sorterar vårt skräp.
Vi har läst olika sagor om skräp och vår natur och hur vi ska ta hand om den. Vi har varit 
aktiva i arbetet med håll Sverige rent. Vi har också tillverkat eget papper för att visa vad 
som händer med det papper vi samlar in att man faktiskt kan tillverka nytt papper av det.
Vi har alltid med en påse i fickan på våra utflykter ifall vi hittar skräp, barnen är väldigt 
medvetna om vad skräpet kan göra med vår natur och letar ofta aktivt efter skräp.

Veda & Barke

Vi har Veda i våran grupp (Barke är äldre äventyrare) Veda är med i våra samlingar och i 
barnrådet är både Veda och Barke med. Vi har använt oss av veda och Barke för att 
presentera nya teman och tagit upp olika saker som vi sedan har diskuterat.

Viktor och Yadira
Juni 2019
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Verksamhetsberättelse Äldre Äventyrare Ht-18/Vt-19

Jagutveckling

Hösten inleddes med temat Jagutveckling.  På vår Äventyrsklubb på onsdagarna har 
barnen ritat självporträtt med helkroppsbild, sina familjer och även presenterat sin 
familjeteckning inför sina kompisar. De har också ritat sitt hus och sitt rum. Vi har under en 
längre tid arbetat med våra känslor, ritat var i kroppen olika känslor känns, målat 
känselbilder, dansat till olika känslor, intervjuat barnen om olika känslor.  Vi läste också 
böcker om känslor. Vi har pratat om stopp min kropp och rätten att säga nej till kramar 
m.m. Allt detta är dokumenterat så barnen får var sin egen” Min bok” med sig när de slutar.
Även på våra gemensamma dagar med Yngre Äventyrarna på Barnrådet har vi arbetat 
med samma tema. Där pratade vi om och hade vi aktiviteter som fokuserade på våra 
sinnen, samt gjorde våra kroppar av olika naturmaterial. Vi samtalade mycket om kroppen 
och gjorde skelett av kaplastavar och naturmaterial. 

Social kompetens 

Detta tema går mycket ihop med temat jagutveckling och eftersom det började tre nya 
barn i gruppen har vi under hela hösten fokuserat på kompistemat. Hur är man en bra 
kompis? Hur gör man förlåt? Hur säger man när man vill vara med och leka? Vilka regler 
finns i leken och på Äventyret?  Hur samtalar man med varandra? Hur gör vi för att ha 
trevliga samlingar? Hur låter vi alla komma till tals?  Alla dessa frågor och många fler har vi 
arbetat dagligen med under hösten.  Barnen har gjort en kompis-sol tillsammans och vi har 
använt oss av många samarbetsövningar och samarbetslekar hela hösten. Vi har arbetat 
mycket med att alla ska lära sig att räcka upp handen, lyssna, inte avbryta varandra.  I 
samband med vår FN vecka läste vi böcker många olika kompisböcker och litteratur om 
barnens rättigheter.  Vi pratade om att vara lika och olika och om hur det viktigt det är att 
olikheter får berika och bli en tillgång i gruppen. Även på måndagarnas barnråd har vi haft 
många samarbetsaktiviteter av olika slag och detta har fungerat mycket bra under hösten.

Matematik

Vi avslutade höstterminen med temat matematik. Som vanligt introducerades detta under 
en fredagssamling för hela Äventyret. Varje måndag på vårt barnråd har ett nytt delområde 
inom matematiken presenterats och sedan har både yngre och Äldre Äventyrare arbetat 
vidare med detta under veckan. Vi har pratat om geometriska figurer och ritat och klipp 
former. Barnen har byggt olika former och under höstlovet hade vi en kombinerad form och 
spökjakt. Barnen har räknat addition och subtraktion, pratat siffror och antal, använt oss av 
olika sifferblad. Vi har mätt oss själva, mätt tjockleken på träd, trätt vår längd med pärlor, 
vägt olika material. Vi pratat om mönster som och lagt pärlplattor där de följde 
mönsterbeskrivningar. Klockan och tiden med timmar, minuter och sekunder var en av 
veckornas fokusområde. Som avslutning på hela temat fick barnen gå ett kombinerat 
matematik och tomtespår. Barnen fick leta tomtar med olika former och siffror. Sedan fick 
de räkna ihop siffrorna så att det blev en kod. Årets adventskalender innehöll små 
matematikuppdrag till alla barnen samt en QR-kod att avläsa. 

Språk och kommunikation
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Vårterminen inledde med språk och kommunikation som vårt gemensamma tema. Vi har 
som föregående termin på måndagarna haft barnråd tillsammans med de Yngre 
Äventyrarna. Barnen har fått möjlighet att välja mellan aktiviteter kopplade till temat och 
samtidigt vara med och påverka innehållet. Varje vecka har haft olika former av språkliga 
aktiviteter på barnrådet och sedan på onsdagens Äventyrsklubb. Vi har arbetat med 
bokstäver i form av bokstavskakor, namntavla, ritsagor, sagopåsar, ritat och skrivit egna 
sagor och spelat teater. Vi har spelat memory, lagt bokstavspussel, spel med synonymer, 
rim och motsatsord. Både inomhus och utomhus har vi lekt språkutvecklande lekar av 
många olika slag. Även i våra skapande aktiviteter har vi fokus på språk och 
kommunikation.
En gång i månaden har vi promenerat till biblioteket för att läsa och låna böcker. Barnen 
har också varit på en teaterföreställning; Törnrosa.  På vilan har vi hört sagoavsnitt från 
Sveriges radio samt läst kapitelböcker. Varje vecka har dessutom ett barn presenterat och 
berättat sin egen valda bok inför sina kompisar och svarat på frågor om innehållet.
Vår specialpedagog har under året haft språkträning med 4- 5 barn en gång i veckan. 

Naturvetenskap och teknik

Vi började med introduktion om vad teknik kan vara. Som aktivitet den första veckan blev 
det pappersvikning av olika former som till exempel; loppor, hattar, båtar, muggar. 
Kommande vecka handlade det om energiformen vind och vi tillverkade och testade egna 
vindsnurror och vindspel. Vi jämförde två ”drakar” en av plast och en av papper för att se 
vilken som flög bäst. För att prova luftstyrkan i våra egna munnar fick barnen måla en tavla 
med sugrör. Vatten kraft blev nästa område och vi jämförde flyta, sjunka, renade vatten, 
gjorde pappersblommor som viker ut sig i vatten och båtar som drevs av vattenkraft. Sist 
av energiformerna pratade vi om solkraften. Vi testade solens och värmens kraft genom 
att ladda upp och driva en fläkt med hjälp av solcellspaneler. Vi uppmärksammade ljus och 
skugga genom att använd ficklampor göra skuggfigurer, samt rita av skuggprofilen av varje 
barn. Till sist hade vi aktiviteter som handlade om programmering, där barnen fick göra 
egna robotbanor och använda buggar, sekvenstänk och lära sig innebörden av dessa nya 
ord. I våra samlingar har vi också använt oss av Qr- koder. Vi har under terminen gjort 
studiebesök på både Naturhistoriska och tekniska museet. Som en gemensam avslutning 
var vi en hel dag på besök i Rönninge by där vi träffade många olika djur, gick ”Hitta Vilse” 
stigen och lekte.
Naturskolan har varit en del av våra heldagsutflykter. Vi har varit vid Germaniaviken, 
Eddaskogen samt Altorpskogen. Vi har håvat, gjort strandbingo med naturmaterial, pratat 
och undersökt bär, svamp, fåglar, knoppar, blommor mossor och lavar. Stort fokus har 
legat på Allemansrätten och ”Hitta Vilse”. 

Motorik

Målet med motoriken har varit att vidareutveckla vår fin och grovmotorik. Grovmotoriken 
har vi övat genom att vi i vintras hade skridskoskola, åkte stjärtlapp och klättrade i snön. 
Nu under våren har vi i både skogen och på gården på olika sätt utmanat barnen med 
olika balans, rep och hinderbanor. Vi har haft nya lekar som utmanar grovmotoriken, 
hoppat rep och hage, bollkastning, spelat fotboll, dans och miniröris. Dessutom har vi 
promenerat åtskilliga mil tillsammans. 
Genom att besöka olika parker har barnen tagit stora steg i att själva kunna gunga, klättra, 
balansera och känna tillit till sin egen förmåga. 
Finmotoriken har vi övat dagligen med olika pyssel, sytt med tråd, sytt fast knappar, klipp 
och klistrat, ritat, färglägga, spelat spel, lagt pärlplattor och halsband för att träna 
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pincettgreppet och bakat. De flesta barn bygger dagligen också med lego, plus och plus 
och andra byggmaterial.

Halvdagsutflykter

På torsdagarna har vi gjort utflykter till olika platser i vårt närområde. Pinnparken, 
slottsparken, banvallen, Eddabacken, biblioteket, Cedergrenska tornet och 
återvinningsstationen vid slottet. Barnen har i stor utsträckning varit med och lämnat 
förslag och sedan rösta fram utflyktsmål. 
I början av vårterminen kände vi att barnen tappat lusten till en del aktiviteter och utflykter, 
vilket tillhör en blivande 6årings utveckling.  För att få dem med på tåget har de i stället fått 
vara med och påverkat innehållet, vilket blev en stor förändring i deras inställning till det vi 
gör tillsammans, allt blev mer positivt. 

Utvecklingssamtal

I slutet av september började utvecklingssamtalen. Alla föräldrar kom på samtalen och det 
blev många bra samtal. Det började komma upp funderingar på kommande skolstart med 
frågor inför detta. 

Inskolningar

Två inskolningar hade vi i början av terminen. Föräldrarna är nöjda över vårt 
inskolningssystem och kände sig mycket välkomna och trygga.

Veda och Barke

Har bara stundvis varit med i våra aktiviteter, mest under höstterminen.

Föräldrasamverkan
På föräldramötet i januari informerade och förklarade vi olika frågor som hade med den 
kommande enkäten att göra. Vad står i läroplanen och hur arbetar vi mot dessa mål? I vår 
grupp var föräldrar mycket nöjda och vi hade bra diskussioner och dialog. Under 
utvecklingssamtalen i februari kände vi stor respekt och uppslutning från föräldrarnas sida 
med engagemang och tillit till oss pedagoger och verksamheten.  På vårens fixarkväll var 
det bra arbetsinsats från de föräldrar som var här. Årets sommarfest började vi med att ha 
olika stationer runt om på gården. Vi hade ansiktsmålning, tipsrunda och repklättring. Efter 
en halvtimme hade vi en gemensam samling på baksidan, där alla barnen satt i ring med 
föräldrar och anhöriga bakom sig. Vi sjöng sånger där alla kunde vara engagerade och 
delaktiga och sist av allt blev våra kommande skolbarn avtackad med tal, rosor och 
diplom. Festen var uppskattad av alla.

Grön Flagg
Under vecka 19 och 20 tid hade vi fokus på skräpplockning. Vi var som tidigare år med i 
Håll Sverige rent och som avslutning kom ”SkräpMaja ” hit och stökade till. Efter samlingen 
fanns det olika ”Grön Flaggstationer” med flaggmålning, skräpstation, memory, lekstation 
och filmvisning. 

Barns inflytande

För att få barnen mer delaktiga över sitt inflytande i vår verksamhet har de på våra 
halvdagsutflykter fått vara med och bestämma vart vi skall gå, genom att ge förslag och 
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sedan rösta. Ett litet första steg i vad demokrati kan innebära. På måndagarna har vi 
tillsammans med de Äldre Äventyrarna haft något som kallas ”Barnråd”. Vi har blandat och 
delat in alla barn i fyra grupper. Utifrån aktuellt tema har barnen gruppvis tillsammans fått 
komma överens om en aktivitet som har med temat att göra. 
I början av vårterminen kände vi att barnen i gruppen tappat lusten till en del aktiviteter och 
utflykter, vilket tillhör en blivande 6årings utveckling.  För att få dem med på tåget har de i 
stället fått vara med och påverkat innehållet, vilket blev en stor förändring i deras 
inställning till det vi gör tillsammans, allt blev mer positivt. 

Övrigt
Vi tycker att även det sista året på övervåningen fungerat fint och formen och strukturen 
för vårt arbete har känts tryggt och bra.  Vi har också fått stöd och hjälp av vår 
specialpedagog. Vi är väldigt tacksamma över att vi fått följa denna grupp och hela tiden 
känt ett stort stöd och uppskattning från föräldrarna. 

Gun-Britt och Maggan juni 2019
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