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Utbildningsplan                                                                                                       

för
Frilufts Förskolor

Mål och metoder
Vi arbetar efter Lpfö18. Läroplan för förskolan och följer kommunens förskole- och 
skolplan. Vi fokuserar på våra 6 rubriker Jagutvececkling, Socialkompetens, Fin- och 
Grovmotorik, Språk och kommunikation, Matematik och Naturvetenskap. Vår 
utbildning inom Frilufts Förskolor innehåller såväl övergripande och gemensamma mål 
som förskolespecifika.
Övergripande och gemensamt för alla Frilufts Förskolor är att 
Förskolan skall vara Trygg, Rolig och Lärorik! 
Vår strävan är att ge barnen många och rika tillfällen - planerade och spontana - 
till lek, aktivitet och inlärning i olika miljöer med naturen och uteverksamheten 
som bas. Vår metod är att arbeta med utomhus- och naturpedagogik 
och därigenom utgöra ett komplement till barnens övriga tid och liv.

Frilufts Förskolors utomhus- och naturpedagogik 
Med Veda & Barke i Naturen   
Veda och Barke är med barnen under alla år på Frilufts Förskolor och följer 
barnen i de olika grupperna Upptäckare (de yngre), Utforskare  
och Äventyrare (de äldsta).
Året om går barnen till skogen och/ eller vistas ute i naturen. 
Vintertid är det skidskola- Veda & Barke på skidor, och skridskoskola-  
Veda & Barke på skridskor för de äldre barnen. Äventyrarna har alltid 
den utbildningen och de äldsta Utforskarna enligt vår öva-, pröva-, läraplan. 
Vi uppmuntrar alla barn som vill och har skidor att åka i närmiljön när snön finns. 
Pulkaåkning är en populär aktivitet för alla grupper.  
Frilufts Förskolor har en gemensam ”Grön tråd” när vi vistas ute men ledorden är Trygg, 
Roligt och Lärorikt då väder och säkerhet styr omfattningen. Vårt dokument 1:f ”Frilufts 
Förskolor Övar-prövar och lär med utomhuspedagogiken” beskriver hur vi arbetar med vår 
Lpfö 18 och använder utomhuspedagogiken som metod i arbetet tillsammans med barnen.
Vi eftersträvar att kontinuerligt äta och laga mat på utflyktsplatsen eller gården. 
I huvudsak sker vilan ute och de barn som sover, sover i våra vindskydd på 
förskolans gård och/ eller på utflyktsplatsen.
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Äventyrarna har ”Hitta Vilse” (Civilförsvaret) under såväl den varma som kalla årstiden. 
Utbildningen varierar med barnets ålder och mognad samt förskolans geografiska 
förutsättningar. 

Övrigt vi anser är viktigt med vår utbildning….
Barnen skaffar sig erfarenheter av sin omgivning genom egna sinnesupplevelser. 
Genom att lukta, känna, lyssna, titta och jämföra bildar sig barnen uppfattning 
och får nya begrepp om olika föremål, tid, händelser med mera. 
Upplevelserna leder till resonemang kring olika företeelser 
och stimulerar till fortsatta undersökningar och upptäckter. 
Upptäckterna leder till nyfikenhet, samtal och frågor om Hur och Varför, 
olikheter och likheter blir naturliga.
Vi lär oss matematiska begrepp genom att jämföra, sortera, mäta, och räkna. 
Språket tränar vi genom dagliga samtal och med lek, drama, sång, sagor 
samt ramsor.
I skogen, på gården och ängen finns obegränsade tillfällen att träna motoriken  
-att gå, klättra, springa, balansera, åla, krypa, hoppa, sparka boll blir självklarheter. 
När vi samlar småkryp och växter, knyter rep, sorterar och packar i och ur ryggsäck 
tränar vi förutom finmotorik även koordination, koncentration och uthållighet.
Med naturen som inspirationskälla utforskar vi färg och form, hur olika 
material ser ut och känns, vad man kan använda dem till och så vidare. 
Att göra vattenfärg av blåbär, måla på snö, stenar och pinnar är roligt, spännande 
och inspirerande inlärningstillfällen.
I leken bearbetar barnen händelser och upplevelser, skapar erfarenheter 
av kommunikation, turtagning med mera.
Leken är grunden för att träna socialkompetens!

Avslutningsvis…
Vår inriktning månar om barnens välmående och hälsa och vi lägger därmed stor 
vikt vid att under trevliga former servera barnen bra och näringsriktig mat enligt 
Livsmedelverkets riktlinjer gällande mat för barn i förskolan.
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Gillbostubbens förskola Ht 2018

Gillbostubbens förskola ligger i ett villa område i Rotebro. Förskolan består av fyra stycken 
avdelningar 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 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, 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. 

Förskolans fasta rutiner
Förskolan har öppet 10 timmar, ramtid 7-17, i enlighet med Sollentuna Kommuns regler. 
De som har behov av utökad tid tar kontakt med Karin Hydén, rektor 070-438 53 42

07.00                  Förskolan öppnar utomhus (Vid de kalla/mörka årstiderna öppnar förskolan                           
                            inne) Öppningen sker på gården där de yngre barnen går.
07.00-07.15        Frukost serveras
08.00                  Öppnar vi på den stora gården. De barn som redan har kommit går                                
                           tillsammans med pedagog över till stora gården.
09.00                  Samling för respektive grupp, presentation av dagen, sånger och fruktstund.
                           Det är viktigt att komma i tid till klockan nio då verksamheten startar och vi 
                           ofta lämnar gården.
09.00-11.00        Aktiviteter
11.00                  Förskolan äter lunch de flesta dagar utomhus, på gården eller i skogen. 
                          Vissa grupper lagar sin mat i skogen men allt beror på väder och vind. 
                          De yngre barnen sover i vindskydd efter lunchen de äldre barnen har 
                          återhämtning med sagostund.
14.00                 Serveras mellanmål
15.30                 De äldre barnen går tillsammans med pedagoger över till de yngre barnens 
                          gård för sammanslagning.
16.30                 Fruktstund
17.00                 Förskolan stänger
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Gruppindelning

Alen/Upptäckare
Malin       40 timmar förskollärare och gruppansvarig
Sandra    30 timmar barnskötare
Isabelle   35 timmar

Lönnen/Utforskare:
Emelie       40 timmar förskollärare och gruppansvarig
Ivana         40 timmar barnskötare
Elisabeth   30 timmar  förskollärare slutar i september
Lovisa       30timmar börjar i oktober

Björken/Utforskare:
Agneta      35 timmar förskollärare och gruppansvarig
Jennifer    40 timmar barnskötare
Yvonne     30 timmar barnskötare

 Eken/Äventyrare:
Victoria    35 timmar idrottslärare och gruppansvarig
Amelia     40 timmar barnskötare
Nelly        35 timmar
Griselda   22 timmar resurs

Förskolans kontaktuppgifter
Vid frånvaro vill vi få information via telefon eller mail före klockan 07.30 för att vi ska 
kunna planera dagen med bland annat antal matportioner samt vikarier.

Gillbostubbens förskola
Fältvägen 1
192 76 Sollentuna
gillbostubben@friluftsforskolor.se

Telefonnummer till avdelningarna:
Alen och Lönnen: 079-335 0619
Björken och Eken: 079-334 76 07
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Rektor
Karin Hydén arbetar 20 timmar i barn grupp och 20 timmar administrativt. 
Arbetstider i barngrupp är :Måndag 08.00-14.00
                                          Tisdag   08.00-14.00
                                          Onsdag  08.00-14.00
                                          Torsdag Kontorstid heldag
                                          Fredagar 11.00-15.00
Nås lättast på mobil 070-438 53 42 på eftermiddagar/fredag förmiddag, då arbetstiden inte 
är förlagd i barngrupp eller på mail, karin@friluftsforskolor.se 

Presentation av utbildningen
 Tidigare mål och utvärderingar, föräldraenkäter, barngrupper och barnens individuella 
utvecklingsområden och intressen ligger som grund till vår utbildningsplan. 
Vi fortsätta vårt arbete med värdegrunden för att skapa ett gemensamt förhållningssätt och 
en samsyn. Vi gör det genom att kontinuerligt hålla reflekterande samtal, pedagogisk 
dokumentation och diskussioner utifrån läroplanen, Lpfö 18.
För att nå målen i läroplanen Lpfö 18 använder vi oss av utomhuspedagogik och 
naturpedagogik som metod. 
För att kunna uppnå våra mål ligger det stor vikt i en god planering. Pedagogernas 
grupplaneringar är förlagda under måndag och fredag samt i anslutning till personalmöten. 
Förskollärarna har ytterligare planering i anslutning till sin arbetsdag för att utveckla 
verksamheten och säkerställa att samtliga mål uppnås. 
Under vårterminen har vi två utvecklingsdagar där vi arbetar med att säkerställa 
verksamhetens kvalitet samt utveckla den vidare.

Vi arbetar alltid transdisciplinärt dvs vi väver in många kunskapsområden inom våra 
samtliga mål samt att vi ser samspelet mellan miljön, material och barn. Det betyder att vi 
både spontant och planerat berör, först och främst, Lpfö18 målområden men också våra 
gemensamma mål på förskolan och gemensamma mål för hela Frilufts Förskolor, varje 
dag. 
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Frilufts Förskolors gemensamma miljömål för 2019
• minska pappersförbrukning
• minska elförbrukning
• minska matsvinn

Frilufts Förskolors gemensamma utvecklingsområde för 2019
• Lpfö18, arbete med den reviderade läroplanen
• Lekens inflytande
• Pedagogisk dokumentation 

Förskolans gemensamma mål:
• Utveckla arbetet med de digitala verktygen utifrån barnens perspektiv och utifrån vår 

utomhuspedagogik.  
• Gillbostubben kommer inom Grön Flagg att arbeta med tema Djur och natur.
   Vi kommer att fokusera på de tre rubrikerna odling, allemansrätten samt insekter. 

Diskriminering och kränkande behandling
För att säkerställa vårt arbete arbetar vi med en plan mot kränkande behandling och 
diskriminering. Vi undersöker, gör riskanalys, åtgärdar samt följer upp och utvärderar 
kontinuerligt under våra reflektionsmöten. I arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling lyfts naturligt frågor och funderingar om jämställdhet. 
Under en dag möts vi av situationer där vi tillsammans med barnen reflekterar kring att 
”Tummen upp” bekräftar något positivt, att ”Stopp handen” visar att man inte vill. Vi gör 
olika samarbetsövningar för att stärka gruppkänslan och som också stärker självkänslan.
Som pedagogiskt hjälpmedel till arbetet men diskriminering och kränkande behandling 
använder vi oss av  dockorna Veda och Barke. Veda och Barke har sagor skrivna om olika 
dilemman som kan uppkomma under en förskoledag. 
Vi arbetar även med barnkonventionen och förskolebrevet.
Genom att vi pedagoger har ett aktivt deltagande i leken kan vi också stödja, uppmuntra 
och se olika situationer som uppstår eller coacha olika situationer som i leken bearbetas. 
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Avdelningarnas enskilda  utbildningsplanering

Alen

Alen kommer att ha totalt 13 barn i åldrarna 1-2 under höstterminen.

Frilufts Förskolors miljömål

På friluftsförskolor arbetar vi med miljömålen matsvinn, pappers och energiförbrukning. På 
Alen arbetar vi på att släcka lampan när vi lämnar rummet, och att inte tända och släcka i 
onödan (leksyfte). För att minska matsvinnet så hjälper vi till att lägga upp lagom stora 
portioner till barnen, samt att vi pedagoger hämtar lagom med mat från köket. När vi sköter 
hygienen hos barnen så ser vi till att förbruka en rätt mängd papperservetter vid handtvätt 
och blöjbyten. När vi skapar så ser vi till att utnyttja hela pappret. 

Gillbostubbens gemensamma mål

• Digitala verktyg
På Alen tänker vi arbeta med QR-koder vid samlingar och aktiviteter. Vi söker fakta 
tillsammans med barnen och barnen kommer att få vara delaktiga i att dokumentera våra 
aktiviteter i foto och film. 

• Pedagogisk dokumentation
Vi utgår från barnens intresse när vi utformar våra aktiviteter. Vi fotar/filmar tillsammans 
med barnen, vi reflekterar tillsammans med barnen vid aktivitets avslut och vid aktivitets 
start, samt tar tillvara på spontana reflektioner från barnen under tid och otid. 
Dokumentationen lägger vi ut på förskoleappen och sätter upp i hallen. Den pedagogiska 
dokumentationen ligger som grund till fortsatta aktiviteter. 

Grön flagg
I år har vi valt att arbeta med tre underrubriker till grön flagg temat - djur och natur; odling, 
allemansrätten och insekter. 

• Odling
På Alen över vi på att kompostera och källsortera, vi går tillsammans med barnen till 
förskolans gemensamma källsortering och kompost för att få en större förståelse för 
återvinning och naturens kretslopp. Vi planterar olika saker, allt från bilar till äppelkärnor 
för att se vad som händer i jorden, vad växer, vad växer inte och vad som försvinner. 
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• Allemansrätten
När vi leker på gården eller vistas på våra olika skogsplatser så gör vi det med 
allemansrätten i åtanke. Vi experimenterar och utforskar oss igenom allemansrätten 
tillsammans med barnen för att öka deras förståelse för hur man beter sig i naturen. 

• Insekter
Vi utforskar alla olika insikter vi finner på gården, på våra skogsplatser och även när vi är 
inomhus. Vi studerar insekterna med hjälp av förstoringsglas och luppar, söker fakta 
tillsammans och gör allt detta med allemansrätten i åtanke. Vi tänker även sätta ut ett 
insektshotell för att se vad som händer. Är det någon insekt som barnen visar extra 
intresse för så utforskar vi det vidare. 

Veda och Barke

Veda och Barke är våra kompisar som är med oss i vårt vardagliga arbete. Veda och 
Barke ska ses som en del av vår grupp och inte en leksak. Dem kan vara en tröstande 
kompis när man känner sig ledsen och otrygg och dem som presenterar våra aktiviteter. Vi 
sjunger deras sånger och läser böcker om deras äventyr. 

Lönnen

Vi på Lönnen jobbar med de yngre utforskarna. Barngruppen består av 16 barn i åldern 
2-3 år. Vi har haft två nya inskolningar nu i augusti. 

Frilufts Förskolors gemensamma miljömål 

• Pappersförbrukning 

Tillverka ritböcker till vardera barn. Vi tar fram dessa när vi har ritstunder eller om barnen 

själva ber om dem.   

Vi är närvarande vid handtvätt och användning av pappershanddukar. Vi kommer även 

använda oss av Veda och Barke som hjälpmedel på samlingarna för att illustrera hur man 

tvättar händerna etc. Vi är förebilder för barnen och lever som vi lär. 
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• Energi 

Vi tänker på att släcka lampor och lära barnen detta. Vi stänger även dörrar för att hålla 

värmen inomhus. 

Vi ska sträva efter att inte slösa på vatten när vi tvättar händerna och lär barnen detta. Vi 

vill också ta tillvara på regnvattnen till vattenlek, istället för att använda kranvatten. Detta 

genom att förändra och utveckla miljön på gården. Till exempel en vattentunna eller en 

kran från stupröret. I t.ex barnens lek eller bevattning. 

• Minska matsvinn

Istället för att slänga te.x fruktskal och potatis så vill vi lägga det i vår kompost, som sedan 

blir till matjord. 

Vi vill bli bättre på at beräkna hur mycket vi lägger upp vid mellanmål av tex. Pålägg, bröd, 

frukt och dryck. Och även hur många uppläggningsfat vi tar fram och lägger upp maten på. 

Gillbostubbens gemensamma mål 

• Utveckla arbetet med digitala verktyg 

Vi kommer använda oss av IPad i arbetet tillsammans med barnen. Detta genom att de får 

lära sig att ta bilder och filma. Vi vill också använda oss av det digitala mikroskopet. 

Involvera barnen i veckobrev och skapandet av collage. 

• Utveckla pedagogisk dokumentation 

Vi vill involvera barnen genom att de får vara med och göra t.ex collage och veckobrev. 

Vi kommer även ta bilder och filma tillsammans med barnen. När vi sätter upp 

dokumentation på vår avdelning och/ eller på Förskoleappen, vill vi tillsammans med 

barnen i små grupper reflektera över vad vi har gjort samt med hjälp av barnens tankar hur 

vi kan gå vidare. Genom en gemensam diskussion och frågor kommer vi kunna ta tillvara 

på barnens tankar och föra dem vidare för att utveckla utbildningen.
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Grön flagg mål 

• Odling - inkl. Källsortering och kompostering 

På hösten skördar vi frukt, bär och sådant vi har sått på våren. Vi kommer att förbereda 

våra odlingslådor för vinter och för vårens odling. Vi vill även sätta igång vår varmkompost, 

genom att barnen får följa med att slänga te.x fruktskal och potatis. Vi kommer ha en 

kompostvärdsgrupp varje vecka. 

På våren vill vi sätta igång och förodla tidigt inomhus. Det vi har odlat inne fortsätter vi 

sedan att odla utomhus i våra odlingslådor. Vi vill tänka på att odla växter och grönsaker 

som även gynnar mångfalden i naturen. Målet är att använda oss av kompostjorden som 

matjord i vår till vår odling.

Vi har som mål att minst en gång per termin komma iväg till källsorteringen vid Rotebro 

station med barnen. 

Vi kommer också gå till våran egna källsortering tillsammans med barnen. Te.x slänga 

mjölkkartonger, wellpapp, glas, plast och trasiga leksaker. 

I vår kommer vi ha skräpplockardag tillsammans på hela förskolan. 

• Allemansrätten 

När vi går på utflykt och vistas i naturen får barnen lära sig att hålla ordning på sin 

utrustning och plocka ordning efter sig. Vi vill lära dem att inte lämna skräp efter sig, men 

även vad man kan lämna. Som t.ex äppelskrutt. 

Vi kommer lära dem vad man får plocka och göra i skogen. Te.x att man får plocka pinnar, 

blad, bark och kottar från marken, men inte från träden och buskar.

Vi vill också att barnen ska få kunskap om hur man beter i naturen gentemot djuren. Att 

inte skrämma och jaga dem. 

I lekform kan vi också lära oss om allemansrätten. 

• Insekter 

Innan insekterna dör eller går i dvala, kan vi tillsammans med barnen utforska insekterna 

som finns på gården och utanför. I detta följer vi barnen och barnens nyfikenhet. 
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Veda och Barke 
Vi vill börja använda oss av Veda och Barke mer som hjälpmedel i vår verksamhet och i 

alla våra mål. Vi vill involvera dem för att introducera t.ex nya lekar och i konflikter. Dem får 

följa med oss i allt vi gör. Dels i aktiviteter men också vid vardagliga rutiner som t.e.x 

påklädning i hallen och handtvätt. 

Björken

På Björken går det 21 st barn i åldrarna 3-4 år, pedagogerna är Jennifer och Yvonne som 
är barnskötare och Agneta som är förskollärare och avdelningsansvarig.

Frilufts Förskolors gemensamma miljömål 
Våra miljömål är: matsvinn, el-förbrukning och pappersförbrukning. Vi uppmuntrar barnen 
att hellre ta mat flera gånger än att lägga på mycket och sedan slänga. Vi släcker 
lamporna när vi går ut eller lämnar rummet och tänder inte i onödan. Alla barn kommer få 
en egen ritbok som de får rita i, de får en ny när den gamla är slut. På det sättet visar 
barnen mer respekt mot ritpappret och vi slipper massproducerade teckningar med bara 
ett eller flera streck.

Gillbostubbens gemensamma mål
• Utveckla digitala verktyg
Vi kommer ha ”Din dag”, där barnet under en dag får fotografera/dokumentera en dag. Det 
blir helt styrt av deras intressen. Adventskalendern kommer att innehålla QR-koder. 
Sekvenser och mönster kommer vi också att arbeta med.

• Utveckla pedagogisk dokumentation
Vi kommer visa barnen bilder som vi tar under lärotillfällen och utifrån deras kommentarer 
får vi reda på vad de lärt sig, vad som var roligt/tråkigt och hur vi ska gå vidare. Bilderna 
kommer att publiceras i Förskoleappen och sättas upp på väggarna.

Grön flagg
Årets grönflaggtema är Djur och natur och vi har valt underrubrikerna Odling, 
Allemansrätten och Insekter. Vi kommer att skörda det som växer på gården och vårda de 
nysatta jordgubbsplantorna. Komposten är uppstartad och av jorden som blir kommer vi 
att odla i i vår. Barnen kommer att fortsätta med att gå iväg och källsortera vårt avfall, både 
på förskolan och vid källsorteringsstationen. Allemansrätten tillsammans med 
Allemansråttan kommer vi att kombinera med Djurens brevlåda. Insekter kommer också 
ingå i Djurens brevlåda, vi kommer prata om insektshotell och pollinering.
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Veda och Barke
Det är alltid Veda och Barke som erbjuder skid- och skridskoskolan och de kommer också 
att överraska barnen med en adventskalender i december. I Veda och Barkes ryggsäckar 
kommer dagens uppdrag/aktivitet att ligga. Vi kommer också att ha spår i i skogen där 
Veda och Barke sitter i början och i slutet. De följer med oss till skogen varje gång, de har 
sin givna plats i samlingen, på vagnen och inne på avdelningen .

Skidor och skridskor 
Skidskola kommer vi att erbjuda när det finns tillräckligt med snö. Skridskoskola kommer 
erbjudas när/om planen spolas bredvid förskolan.

Bokpåsen
Två barn per vecka kommer att få ta hem Bokpåsen. Då får de ta med sig en bok hemifrån 
som de sedan får presentera. Boken läser vi sedan på vilan och efteråt har vi ett 
boksamtal.

  Eken

På avdelningen Eken går 24 barn,20 st födda i 2014 och 4 st är födda i 2015. 
Vi kommer under kommande läsår fortsätta arbetet med Grön Flagg. Årets tema är "Djur 
och natur"  och vi har valt underrubrikerna Insekter, Allemansrätten samt Odling.
 Vi kommer att dela upp barngruppen i mindre grupper för att öka arbetsron och skapa bra 
förutsättningar för våra undervisningssituationer, på förskolan ska det vara tryggt, roligt 
och lärorikt.
Vi vill att barnen ska känn sig trygga med sig själva och våga lita på sin egen förmåga vid 
självständigt arbete. Barnen kommer att arbeta med Civilförsvarets Hitta Vilse,i det arbetet 
ingår många praktiska exempel och även en arbetsbok med fördjupningsuppgifter. På 
vinterhalvåret kommer vi att ha Veda och Barkes skid- och skridskoskola varje vecka. Om 
vi får isen spolad vid förskolan kommer vi kunna åka flera gånger i veckan, annars blir det 
på SolletunaVallen 1 gång per vecka i halvgrupp. Skidor åker vi när snö finns och enligt 
tradition blir det ett årligt Veda och Barke lopp.

Frilufts Förskolors gemensam miljömål 2019:

*minska pappersförbrukning:
Vi på Eken tänker fortsätta med pappers återvinning ,göra ritböcker åt barnen och ta vara 
på pappersspill att använda till skapande aktiviteter.
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*minska elförbrukning:
Vi på Eken tänker fortsätta med att minska elförbrukning genom att släcka lamporna i 
tomma rum. På vintertid ska vi hålla dörrarna stängda och torrskåpet ska sättas på vid 
behov. 

*minska matsvinnet:
 Vi på Eken tänker fortsätta minska matsvinnet genom att lära barnen ta lagom mängd mat 
på sin tallrik. Vi som pedagoger ska rapportera till köket om frånvarande barn i god tid.

Gillbostubbens gemensam mål:

• Utveckla arbetet med digitala verktyg

Vi på Eken har börjat jobba med att fotografera med hjälp av ipaden. 
Varje vecka kommer ett barn att vara "veckans fotograf" och får fotografera valfritt ute i 
naturen. Vi vill även utveckla vårt arbete med QR-koder.

Pedagogisk dokumentation :
 
Genom "veckans fotograf" kommer vi reflektera enskilt och tillsammans med alla barn 
kring bilderna som tas te x varför valde du den här bilden? Vår tanke är sedan att 
sammanställa allas bilder och tankar till en gemensam fotoutställning. Vi kommer 
regelbundet att reflektera med barnen i mindre samt i storgrupp. I vårt arbetslag kommer vi 
även att ha regelbunden reflektion kring våra projekt.

Grön flagg

Djur och natur 

Odling: vi kommer att fortsätta att kompostera och ta hand om vår kompost tillsammans 
med barnen. Först och främst kommer vi att kompostera frukt och grönt. Målet är att kunna 
få vår egen jord att odla i till våren. Vi har fått en till pallkrage på gården och i den ena har 
nu barnen satt nya jordgubbsrevor så nu hoppas vi på att få jordgubbar till nästa sommar. 
Vad mer vi kommer att plantera få vi rösta fram tillsammans med barnen. 

Allemansrätten: genom sånger och olika aktiviteter som t ex skräpplockardagen lär vi 
barnen att ta hand om och värna om naturen. Vi pratar om "regler" som finns som t ex vi 
bryter inte av grenar från levande träd eller buskar samt vad fridlysta djur och växter 
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innebär/betyder. Vi som eldar ute ibland kommer även att lära barnen hur och var man får 
elda.

Insekter: Vi kommer att fördjupa oss och lära oss mer om olika slags insekter samt vilken 
roll de spelar i ekosystemet. Vi har redan nu börjat med att fånga in fjärilar med hjälp av 
håvar och studerat dem med luppar och letat fram artnamnen i böcker. På sikt planerar vi 
att göra ett insektshotell tillsammans med barnen. 

Veda & Barke

De kommer att följa med oss på utflykterna och finnas med på samlingarna. Vi sjunger om 
dem och läser deras sagor. De är med oss på våra traditioner och är som två barn i 
gruppen. I bland hittar Veda och Barke på olika uppgifter och utmaningar åt oss. De kan 
också finnas till hands som tröst om någon är ledsen eller hjälpa till att lösa en konflikt/
dilemma som kan uppstå. 

Samverkansgruppen på Gillbostubben är:

Alen: 
Mi Lilja                           mail@mililja.se
Anna Ejemo                  annaejemo@gmail.com

Lönnen:
Katharina Kienecker      kkienecker@gmail.com
Eleonor Spiro                 e_spiro@hotmail.com

Björken: 
Maja Tegelgård              maja.tegelgard@gmail.com
Frank Hallerdal              frank.hallerdal@gmail.com

Eken:
Erik Antonsson               erik.k.antonsson@gmail.com
Katharina Kienecker       kkienecker@gmail.com 
Mi Lilja                            mail@mililja.se

Samverkansgruppen bjuds in på samverkansmöte tillsammans med rektor och 
avdelningsansvariga,  vid ett tillfälle per termin.
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Förskoleappen ett verktyg för samverkan

Vi använder oss av Förskoleappen då vi vill kommunicera viss information till er 
vårdnadshavare. På Förskoleappen anmäler ni eventuell frånvaro men även återkomst 
efter frånvaro. Ni som vårdnadshavare ansvarar för att lägga in ert barns närvarotider för 
att vi pedagogers ska kunna göra ett personalschema som täcker era barns vistelsetider 
på bästa sätt. Det går även att kommunicera med pedagoger om det är något ni kommer 
på under dagen. Vi pedagoger använder Förskoleappen för att kunna förmedla till er hur 
den dagliga utbildningen ser ut i bild och text. Även månadsinformation från rektorn 
skickas ut via Förskoleappen. Pedagogerna använder även appen till pedagogisk 
dokumentation och reflektion.  

Utvecklingssamtal
På Gillbostubben erbjuder vi samtliga vårdnadshavare ett utvecklingssamtal  under 
september/oktober där ni tillsammans med ansvarspedagog gör en individuell 
utvecklingsplan. I april/maj erbjuds alla vårdnadshavare ett uppföljningssamtal. 

Traditioner, samverkan och viktiga datum under hösten

9/9 Föräldramöte för samtliga avdelningar kl.18.00-19.30


14/9 Familjedag i Hagaparken, Aktiviteter för barn och vuxna samt reducerat pris på 
inträde till fjärilsmuseet. 


26/9 Samverkansmöte kl 18.00-19.30


18/10 Utvecklingsdag för pedagogerna på Gillbostubben


11/11 Vi firar Grönflagg dagen


20/11 Vi uppmärksammar Barnkonventionens dag


13/11 Drop-in frukost kl.7.00-8.30 Ta med familjen och kom och ät frukost med oss


13/12 Lucia frukost för barnen som går på Alen kl.7.30-ca 8.30

          Lucia tåg för Lönnen, Björken och Eken klockan 15.00
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Kläd- och utrustningstips
För att vi ska kunna vara ute så mycket som möjligt, krävs en bra och genomtänkt utrustning för 
våra utomhusaktiviteter.

När det är kallt:
Underställ närmast kroppen, av funktionsmaterial eller ull är att föredra. 
Finns att köpa i sportaffärer. Lite dyrare alternativ är ”ullfrotté”.
Nästa lager kan med fördel vara ett fleeceunderställ. Vi ser gärna att underställen är i två delar då 
det är lättare att ta av/på om barnen blir blöta eller varma.
Sist en overall i bävernylon eller annat slitstarkt vattenavvisande material, i rätt storlek och utan 
huva. Extra viktigt är att ni som har overaller som ej får vara i torkskåp ser till att det finns ett extra 
ombyte på förskolan. Alla bör tänka på att ha ett extra ombyte. 
Overallen ska ha hällor/ gummiband längst ner.
Även strumpor av ull eller annat funktionsmaterial är att föredra, eftersom bomull leder kyla och 
väta. Alltså EJ bomull närmast foten utan en ullstrumpa, som sedan kan förstärkas med en 
raggsocka. Varma kängor med högt skaft på fötterna.
Ett par tunna vantar innanför täckvantarna. Galonvantar, tunna, ska alltid finnas på förskolan, 
gärna med foder eller med en tunn vante inuti.
Tänk på att jeans är väldigt osmidigt och kallt att ha under overallen. 
Mjuka kläder är bäst. Strumpbyxor är opraktiskt, blir foten blöt måste man byta allting.
I vindskyddet till vilan behöver barnen byxa och tröja i fleece, raggsockor, tunn mössa 
och vantar. 

När det är slaskigt/ regnigt:
Regnkläder som EJ är för små (skall rymma en overall under) och som har hela hängslen och 
gummiband under foten. 
Vi vill inte att barnen har huvor på regnjackan. Det är svårt att se/ höra för barnen och 
det kan finnas stryprisk om huvan fastnar i något. Välj istället en sydväst.
Är det slaskigt är det ju oftast lite varmare ute och istället för en tjock overall kan man 
ha underställ, fleece och en tunnare overall/ vindbyxa. Tänk lager på lager! Fodrad galon är bra 
när det är milda vintrar, då slipper de ha så många lager på sig när det är slaskigt.
Gummistövlar, höga, med kraftigt mönster undertill och med plats för både sula och socka.

När det är sommar: 
Vid soligt väder ska barnen ha heltäckande och luftiga kläder samt keps eller solhatt. 
Varje vårdnadshavare avgör om solskyddsmedel skall användas till sitt/ sina barn och ombesörjer 
själva detta. Mer information om solskydd finns på vår hemsida.
När vi går till skogen eller annan plats i naturen skall barnen alltid ha byxor med långa ben, och 
stövlar eller heltäckande skor (ej sandaler eller Foppatofflor).

Alla barn är olika, en del är varma av sig medan en del lätt fryser, man får pröva sig fram 
lite.
I vindskyddet till vilan behöver barnen byxa och tröja i fleece, raggsockor, tunn mössa och 
vantar.
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Ryggsäcks-tips                                         
Bra att tänka på inför våra utflykter då barnen har med sig ryggsäck hemifrån.
Tänk på att barnet har en rymlig ryggsäck (inte för liten och inte för stor), den skall rymma en liten 
termos/ flaska, en matlåda med bestick och en kåsa/ drickmugg.    
Annat som ska finnas i ryggsäcken är ett sittunderlag och ett ombyte kläder i en plastpåse. t ex 
underkläder, strumpor, mjukisbyxor/ tights. Sedan styr naturligtvis årstiden (vantar, t-shirt o.dyl.). 
Märk alla tillhörigheter tydligt!                                   

På ryggsäcken är det viktigt att det finns ett bröstspänne framtill. Finns det inget kan man med 
fördel ta en ”vanthållare” med clips i varsin ände.
Ryggsäcken bör vara av vattenavstötande material och med en dragkedja som går 
hela vägen uppifrån och ner, så att man ser allt innehåll när ryggsäcken är öppen.
Sätt gärna en nyckelring eller dylikt på dragkedjan så blir det lättare för barnet att 
öppna ryggsäcken själv.

Hjälmar
Utdrag från NTF Konsument ang. lekhjälm;
Skillnad mellan småbarnshjälm och lekhjälm.
Småbarnshjälmen är i första hand avsedd för cykelåkning eller när man skjutsar barnet på cykel, 
men även för andra aktiviteter då barnen leker. Hjälmen är uppbyggd av frigolit och fördelar därför 
de krafter som kan uppstå om barnet slår i huvudet över ett större område. Samtidigt är frigoliten 
en förbrukningsvara. Har den varit utsatt för en mycket kraftig smäll så ska man kassera hjälmen.
De lekhjälmar som Jofa har är avsedda för idrottsaktiviteter för små barn och uppbyggda på ett helt 
annat sätt. De ska tåla upprepade slag och stötar men är inte lämpliga vid cykelåkning.
Småbarnshjälmarna kan man mycket väl använda till små barn när de åker pulka eller skridskor 
under förutsättning att de inte kommer upp i så höga hastigheter. 
Frilufts Förskolor rekommenderar Jofas Lekhjälm med grönt säkerhetsspänne.
Hjälmen skall vara CE-märkt EN1080. 
Observera att ingen utlåning av hjälmar sker på våra förskolor, då varje förälder ska vara säker på 
att sitt barn har rätt och godkänd hjälm.

Flytvästar
Vid alla aktiviteter vid vattnet eller på isen ska barnen ha godkända flytvästar i rätt storlek. 
Observera att ingen utlåning av flytvästar sker på våra förskolor, då varje förälder ska vara säker 
på att sitt barn har rätt och godkänd flytväst

Skidor och skridskor
För de barn som deltar i dessa aktiviteter är det viktigt med väl fungerande utrustning i rätt storlek. 
Skidbindningen måste passa med barnets känga eller stövel och vara inställd av er föräldrar. Se 
särskild utrustningsinformation om skidor på sid.3.
Se gärna över ert barns kläder och utrustning lite då och då. MÄRK kläder och utrustning för att 
undvika onödiga förväxlingar, det underlättar för oss alla.
Fråga gärna oss pedagoger vad som verkar fungera för just ert barn i klädväg
och utrustning. Vi hjälper gärna till!
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Utrustningsinformation för Veda & Barke på skidor.

Det här är viktigt att tänka på när det gäller utrustning för barn.

Vi har alltid hjälm när vi åker skidor, och Frilufts Förskolor har beslutat att det är lekhjälm 
med grönt säkerhetsspänne (CE-EN1080) som skall användas i vår verksamhet. 

Skidor och pjäxor skall passa ihop. Om man väljer att åka i stövlar eller kängor så är det 
viktigt att foten och vristen på skon är stabil samt att det finns en kant runt sulan så att 
skidbindningen sitter kvar.
Prova att åka hemma så att ni ser att skor och skidor fungerar.

Barnskidor skall vara så pass mjuka att barnet med sin vikt orkar trampa ner spannet för 
att få en glidyta eller fäste. 
Detta gör att skidåkningen blir så mycket lättare för barnet. 

Till barn som är kortare än 125 cm skall skidorna vara -10 - +10 cm i förhållande till 
barnets längd. 
För barn som är längre än 125 cm och upp till 150 cm lägger man till 10 – 20 cm i 
förhållande till längden.

Stavarna bör vara 30 cm kortare än barnet. Observera att nya stavar är mycket vassa, 
köp om möjligt med trubbig spets eller ”fila” ner den så att den inte är vass, detta 
för att undvika olyckor. Till att börja med kommer vi inte att använda stavar att åka med 
utan mer till att bygga banor och använda dem som hjälpmedel. Det är bättre att träna sin 
balans utan stavar och det är svårt att hålla reda på flera moment samtidigt.

Skidor och stavar bör vara väl märkta och hopsatta med remmar så att barnen lätt själva 
kan bära dem fram och tillbaka till skidskolan.

Har du frågor om utrustning? Prata med din ansvariga skidpedagog.

 Vi ser fram emot många härliga upplevelser tillsammans med barnen i Naturen!
Frilufts Förskolors Pedagoger
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