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Förskolans yttre och inre miljö 
Frilufts Förskolor Lantgården ligger i ett radhusområde i Viby, Sollentuna. Det är nära 
till skog, ängar, vatten och stall. Förskolans gård har gungor, rutschkana, sandlådor, 
odlingsdel samt stora lekytor med gräs och grus. 
Lantgårdens verksamhet är uppdelad på Upptäckare/Utforskare/Äventyrare. 
Upptäckare har en hemvist och Utforskare/Äventyrare är tillsammans i en hemvist. I 
byggnaden finns matsal och två gemensamma lokaler som är väl tilltagna för lek och 
övrig pedagogisk verksamhet.
Ett vindskydd och ett tält där Upptäckarna/Utforskare/Äventyrare sover och vilar finns 
beläget på gården.
Maten tillagas och levereras från Brasserie Maison. Många produkter är ekologiska. 

Pedagoger
Upptäckare våren 2019
Elisabet, förskollärare 30 timmar
Therese, barnskötare 40 timmar                
Selver barnskötare 35 timmar
Utforskare
Beatrice, barnskötare 40 timmar.
Jazmin, barnskötare 40 timmar
Resurs, 20 timmar
Äventyrare
Ann, förskollärare 30 timmar i barngrupp och förskolechef 10 timmar.

En pedagog slutade två nya pedagoger började hösten 2018.

Barngruppen
Under läsåret har vi haft 40 barn på Lantgården.
Upptäckare 16 barn
Utforskare 14 barn  
Äventyrare 10 barn 
Förskolan har haft föräldraaktiv inskolning, utskolningar och avslut för Äventyrare 
under läsåret.
Pedagogerna har ansvarsbarn vilket innebär att ansvarspedagogen dokumenterar i 
Förskoleappen och ansvarar för utvecklingssamtalet.  Alla barn har en individuell 
utvecklingsplan (IUP) som har utarbetats i samråd med respektive vårdnadshavare 
vid utvecklingssamtalet. Till grund för denna ligger observationer och övrig 
pedagogisk dokumentation (barnens läroprocesser) i Förskoleappen. 
Under läsåret har alla pedagoger haft inskolningssamtal, utvecklingssamtal, 
uppföljning av utvecklingssamtal samt avslutningssamtal.

Planering, reflektion, utveckling, dokumentation
Vi har under läsåret haft reflektionstid och pedagogmöten där pedagogerna har 
diskuterat och utvecklat arbetet med, plan mot diskriminering och kränkande, 
behandling, jämställdhetsplan, Förskoleberevet, våra miljömål, pedagogisk 
dokumentation och Grön Flagg samt planerat det kontinuerliga arbetet i 
verksamheten. Med ledning av företagets specialpedagog Tina Björkman har alla 
förskolechefer på Frilufts Förskolor fortsatt att arbeta med att utveckla chefsrollen. 
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Tillsammans med pedagogerna arbetar vi med ”Skapandet av ett gott 
samarbetsklimat”.
Under en planeringsdag i augusti och januari planerade vi terminens arbete och hur 
vi ska utveckla arbetet vidare med Lantgårdens plan mot diskriminering och 
kränkande behandling där pedagoger, barn och föräldrar är delaktiga. Under februari 
månad kom Sollentuna kommuns kundundersökning ut till alla föräldrar och med 
hundra procent svar har vi tillsammans med samverkansföräldrarna arbetat fram en 
ny åtgärdsplan för Lantgården till hösten. På våra utvecklingsdagar i oktober och 
april diskuterade och utvecklade vi arbetet med pedagogisk dokumentation. Vi har 
också fokuserat på arbetet med barnkonventionen och  Förskolebrevet ”Stopp min 
kropp”. En viktig del i utvecklingsdagarna är samarbetsövningar som ger skratt och 
arbetsglädje. Vi har också haft inspirationsdagar för barnskötare och förskollärare 
med fokus på nya läroplanen och reflektion, analys och utvärdering.
Alla pedagoger har gått Frilufts Förskolors kurser kontinuerligt, svarat på 
pedagogenkät och uppdaterat nödlägesberedskap (hjärt och lungräddning) och 
brand utbildning. Hela arbetslaget har fått handledning av Frilufts Förskolors special 
pedagog.

Personalen har haft 1 timme reflektionstid enskilt varje vecka och 1 timme i 
arbetslaget var tredje vecka. 
Som ett led i vårt arbete med att utveckla vår pedagogiska dokumentation har vi 
arbetat med barnens läroprocesser ännu mer (uppföljning, utvärdering och 
utveckling). Vi har fortsatt att utveckla den pedagogiska dokumentationen med 
Förskoleappen genom återkommande reflektioner på våra pedagogmöten. Vi 
använder Förskoleappen där vi har samlat barnens läroprocesser.

Vårdnadssamverkan
I Förskoleappen är föräldrarna delaktiga i barnens lärande under dagen. Alla 
föräldrar får varje vecka ett veckobrev med aktuell information. 
På whiteboarden ute i mitten av huset sätts information upp varje dag. Alla gruppers 
pedagogiska dokumentation finns uppsatt både ute och inne. Varje månad kommer 
även information till föräldrarna från förskolechefen. Vi har haft samverkansmöte 
tillsammans med föräldrarepresentanter.
De centralt styrda dokumenten som Lpfö-98/16 (läroplanen) och den kommunala 
planen samt förskolans egen verksamhetsplan finns uppsatt på varje hemvist.
Alla barn har en individuell utvecklingsplan (IUP) som har utarbetats i samråd med 
respektive förälder vid utvecklingssamtalet. Till grund för denna ligger observationer 
och övrig pedagogisk dokumentation i Förskolappen. 
Vi har under läsåret haft två Drop in med en aktivitetsbana och brödbak över öppen 
eld.
Under höst och vår har vi förankrat Våga Visa kundundersökning och i samråd med 
våra samverkansrepresentanter har vi en ny åtgärdsplan med de prioriterade 
områdena, språk och kommunikation och digitala verktyg. Vi har också haft 
tillsynsbesök av en tjänsteman från Sollentuna kommun som varit med i 
verksamheten under en förmiddag. Hon tittade och lyssnade på hur pedagogerna 
arbetar med våra styrdokument. Vi avslutar läsåret med den traditionella picknicken.
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Verksamheten och styrdokument
Vi har arbetat enligt läroplanen (Lpfö 98/16) med stöd av Öva, -pröva, lär med 
Naturpedagogiken, Gröna Tråden, Våra mål i verksamhetsplanen och Grön Flagg. 
Med Veda & Barke är det Tryggt, Roligt och Lärorikt på förskolan.
Gemensamma teman på hela förskolan har varit Lantgårdens plan mot 
diskriminering och kränkande behandling (toalettbesök och traditioner), 
Jämställdhetsplan, Miljömål: Papperssvinn, matsvinn, spara energi och hållbar 
utveckling Grön Flagg Djur och Natur: (Insekter / Maskar / Allemansrätten) och 
Förskolebrevet ”Stopp min kropp”.

Vi har dokumenterat barnens läroprocesser i Förskoleappen och även satt upp 
dokumentation på fönster och dokumentationsvägg. Pedagogerna har delgivit och 
reflekterat över sin egen och varandras pedagogiska dokumentation på våra 
pedagogmöten.
Barnen har utvecklats i Öva, - pröva och lär genom att uppmuntras att klara sig själva 
och att vistas på sin skogsplats där vi äter och vilar. 

Med hjälp av samtal och diskussioner mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare 
har vi arbetat med Lantgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling. 
Tillsammans med barnen har vi pratat om barns rätt till integritet och trygghet vid 
bland annat toalettbesök. Barnen vänder en grön eller röd skylt på toalettdörren som 
visar om det är ledigt eller upptaget. Barnen visar tydligt med handen för varandra 
när det är ”Stopp min kropp” Förskolebrevet.  
Vi har arbetat med jämställdhetsplanen där vi har observerat, utvärderat och 
utvecklat miljön inne och ute regelbundet på förskolan. Barnen har varit med och 
utvecklat de olika stationerna på gården. Pedagogerna har  arbetat med barns 
inflytande och att varje barn är unikt. Vi har utvecklat barnens stationer genom att 
utmana med att kombinera och byta ut olika material. 
Tillsammans har vi fortsatt arbeta med Veda & Barkes demokratiska klubb (VBDK). 
En representant från Upptäckare, Utforskare och Äventyrare har träffats och 
diskuterat olika önskemål och dilemman tillsammans med en pedagog. Barns 
inflytande och ”En bra kompis” har genomsyrat varje träff.  

Lantgården har flera traditioner som vi har genomfört under läsåret. Skördefest där vi 
skördat det som vuxit i  landet och som vi plockat i skogen. Jullunch där barnen väljer 
bland traditionell julmat och får träffa tomten i skogen. Julgransplundring med dans 
kring granen i skogen och en liten julkorg till alla barn. Påsklunch med påskpyssel 
ute på olika stationer innan lunch. Midsommarfirande där vi plockar blommor, klär 
midsommarstången, dansar och sjunger innan vi äter lunch med jordgubbar som 
efterrätt. Vi har haft Veda & Barkes skidlopp med start och mål med blåbärssoppa. 
Som avslut på våren har vi haft en picknick tillsammans med vårdnadshavare. 
Barnen sjunger tillsammans och Äventyrarna sjunger egna sånger som ett avslut. 
Alla sitter på gräset och äter sin medhavda picknick och samtalar med varandra.

Vi har tagit emot barnen ute varje dag. Torsdag och fredag har vi haft samling/
fruktstund på förskolan och därefter rörelse eller miljödag. Måndag, tisdag och 
onsdag har vi haft samling och aktiviteter i skogen i våra skogsgrupper. På gården 
har vi stationer med olika aktiviteter där barnens inflytande, skapande, rörelse, 
fantasi och lekkompetens får möjlighet att utvecklas. Våra måltider har vi ätit ute i 
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skogen eller på förskolan större delen av läsåret så länge vädret har tillåtit. 
Upptäckare vilar ute i vindskyddet eller i skogen och Utforskare och Äventyrare i 
tältet, under taket på gården eller i skogen. På eftermiddagarna har det erbjudits 
olika typer av aktiviteter på de olika stationerna.

Alla barn får tillfälle att prova att åka skidor/skridskor och Utforskare och Äventyrare 
har gått i Veda & Barkes skid- och skridskoskola.
Alla grupper har gått till skogen tillsammans med Veda & Barke varje måndag, tisdag 
och onsdag. Skogen är våra uterum. När vi klättrar på stenar, hoppar jämfota, leker 
tittut, rullar, ålar och klättrar tränar vi grovmotorik.
Inne, och även ute vid borden, har vi tränat finmotoriken då vi ritar, målar, klipper, trär 
pärlor, lägger pussel och klär på/av kläderna. 
Vi är rädda om miljön och sköter om gården, källsorterar våra sopor och sköter om 
komposten. I Grön flagg arbetet under läsåret har vi fokuserat på Djur & Natur där vi 
fördjupat oss i Insekter / Maskar / Allemansrätten.
Vi utvecklar ständigt vår utomhuspedagogiska verksamhet och till hjälp har vi 
GrönaTråden och Övar – prövar - lär med naturpedagogiken som har utarbetats 
gemensamt för Frilufts Förskolor. En miniminivå vad verksamheten ska omfatta. Den 
fungerar även som ett planeringsunderlag och en kvalitetssäkring för vår verksamhet. 
Veda & Barke är dockor som gör precis som barnen och är med oss i den dagliga 
verksamheten. Veda & Barke är en länk mellan barn och pedagog i olika situationer. 
Under våren har vi fortsatt att utveckla våra stationer på gården och vi har stöttat 
barnen i deras beslut, utmaningar och lärande. Vi har även stöttat pojkar/flickor i olika 
konstellationer. 
Grön flagg och Lantgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett 
arbete på lång sikt. 

                      

                        Våra mål i verksamhetsplanen

Barns inflytande/Normer och Värden  
Vi har fortsatt att arbeta med barns inflytande, normer och värden genom VBDK 
(Veda & Barkes demokratiska klubb) där vi bland annat har haft samtal hur man är 
"en bra kompis". Barnen har haft inflytande över sin dag och tillsammans med sina 
kamrater och pedagoger har vi tagit gemensamma beslut. Vi har varit rädda om 
miljön genom att samtala hur vi är i naturen, på förskolan, om djuren, kompostering 
och källsortering.

Utveckling och lärande
Genom förskoleappen har barnen varit aktiva i sitt eget lärande och pedagogerna har 
tagit tillvara varje barns nyfikenhet och intresse. Pedagogerna har varit till stöd i 
barnens sociala utveckling/lek. Vi stödjer/uppmuntrar barnen att lösa konflikter själva. 
Pedagogerna har ett tydligt förhållningssätt och möter/ser alla barn. Vi uppmuntrar 
och hjälper barnen att utveckla och synliggöra sitt eget lärande.

Språk/kommunikation   
Genom lek, sång, sagor och samtal har vi uppmuntrat barnens språk och 
kommunikation. I alla våra grupper har vi arbetat med bokstäver och barnen har lekt 
med stora och små bokstäver. Att skriva sitt namn, jämför och lånar bokstäver av 
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varandra. Med stöd av bilder och tecken har barnen reflekterat, berättat och utvecklat 
sitt språk. I leken finns alltid en pedagog nära för att stötta barnen i sitt språk och sin 
kommunikation med varandra. Vi har utvecklat Qr koder ännu mer där barnen själva 
lyssnar på sånger och fågelläten. 

Matematik 
Vi har tagit tillvara barnens nyfikenhet för matematik i dagens rutiner och uppmuntrat 
att lösa problem själva och tillsammans med sina kamrater. Genom programmering 
har det varit intressant att se hur barnen jämför sina olika lösningar. På samlingen,  
på väggen och i leken använder vi siffror för att tydliggöra lärandet. Vi har utvecklat 
räkning genom att tillfört matematiska tecken. Uppmuntrat barnens nyfikenhet och 
utmanat barnen att lära och förstå matematik.

Grön Flagg
Vi har fortsatt arbetet med tema Djur och Natur: Insekter/Maskar/Allemansrätten. 
Stor fokus på insekter och maskar under läsåret men Allemansrätten har kommit 
med i våra samtal runt naturen. 
Vi har forskat och tagit reda på fakta genom litteratur och digitala verktyg. Försökt att 
hjälpa våra maskar i maskhuset och vad vi lärt oss när dom inte klarade sig!?. Vi 
arbetar med hållbar utveckling genom att bland annat plocka skräp varje dag och är 
med i Sollentuna kommuns skräpplockarvecka. Med kompostering och källsortering 
har barnen lärt sig mer om naturens kretslopp och hur vi är rädda om naturen.

Miljömål
Minska pappersförbrukning: Vi har uppmuntrat barnen att rita på båda sidorna av 
pappret, använda en pappershandduk, spara papper när dom klipper och samtala 
och reflektera kring vad pappret kommer ifrån.
Minska matsvinn: Vi har uppmuntrat barnen att ta en liten portion först och smaka på 
allt, informera vårdnadshavare att meddela förskolan tidigt när barnen är frånvarande 
och ständiga samtal kring maten med barn och vårdnadshavare.
Minska energiförbrukning: Vi påminner barn och vårdnadshavare att stänga dörren 
och att släcka lamporna när det är ljust. Vi har också samtalat med barnen vikten av 
att inte använda mer vatten än vad som behövs när man tvättar händerna. Vi har lärt 
oss nya ramsor av energiagenterna.

Utvecklingsområden inför hösten 2019
# Vi ska sätta oss in i nya läroplanen (Lpfö 18)
# Vi ska fortsätta att utveckla arbetet med våra planer.
# Utveckla den pedagogiska dokumentationen.
# Vi gör en ny plan i arbetet med Grön Flagg
# Fortsätta att utveckla arbetet med Förskoleappen, QR-koder och programmering.
# Använda ännu mer tecken tillsammans med barnen

Nu lämnar jag över mitt ansvar med varm hand till Ida till hösten och önskar alla en              
                                   riktigt skön sommar!  Ann förskolechef :-D
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                             Verksamhetsberättelse läsåret 2018-2019
                                   Upptäckare Utforskare Äventyrare

Vi har arbetat enligt läroplanen (Lpfö-98/16) med stöd av våra styrdokument: Övar-
prövar-lär med naturpedagogiken, Lantgårdens verksamhetsplan, Gröna tråden, 
Grön flagg, Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Förskolebrevet, 
Jamställdhetsplan och Sollentuna kommuns kundundersökning Våga Visa.
Med Veda & Barke är det Tryggt, Roligt och Lärorikt på Lantgården. 
                                  
                                                  
                                                       
                                Upptäckare
Jagutveckling:
På samlingen sjunger vi ”god morgon sången” och ”namnsången” samt berättar vilka 
kompisar som är här och vilka som är borta, vad det blir till lunch, vilken dag det är, 
vem har öppnat förskolan/vem som stänger på förskolan. Alla barn blir sedda och får 
säga sin mening i gruppen. Vid fruktstunden får barnen om de vill turas om att dela ut 
frukt, och genom att säga ja tack! och nej tack! är alla bra kompisar (barns 
inflytande).
Vi uppmuntrar barnen att ta egna initiativ vid av- och påklädning, hantera sin 
ryggsäck och att använda kniv, gaffel eller sked. (”Jag kan”/”Jag vill”) samt att kunna 
fråga om hjälp när det behövs.
Alla är vi olika och lika och det har uppmärksammats genom sagor, dramatisering 
och samtal. 
Under hösten har vi välkomnat flera nya kompisar och vi har jobbat mycket med att 
få ihop gruppen.
Barnen kommer ihåg och känner igen mer och mer. Vid samlingen sätter dom sig 
direkt på sina platser där deras namn står (känna igen sin namnbild) och på vilan vet 
dom också vilken plats som är deras. 
Dom tar sina ryggsäckar själva och ställer sig i led tillsammans för att hålla i repen 
eller vagnen, dom vet vart vi ska och går man inte rätt väg till Dungen så får vi veta 
det.
Under våren har vi nu mera en full grupp med upptäckare och vi fortsätter att arbeta 
med att hjälpa barnen att klara saker själva (och hjälpa varandra). 
Många av våra upptäckare har kommit underfund med att dom faktiskt kan göra 
mycket själva, som att klä på sig och vi fortsätter uppmuntra dom. 

Socialkompetens:
Tillsammans lär vi oss att vara en ”bra kompis”, hur är man en bra kompis?
Genom att stå i kö för att få tvätta händerna innan mat, eller vänta på sin tur att få ta 
en äppelbit vid samlingen övar vi på turtagning och att ha tålamod, något som våra 
upptäckare blivit mycket bättre på men vi fortsätter öva.
När vi har vår matsäcksdag eller ska äta lunch i våra matlådor är det flera av 
Upptäckarna som hjälper varandra att plocka i och ur matlådorna ur ryggsäcken om 
det är någon som har svårt. 
Tillsammans med Veda & Barke har vi lärt barnen att säga och visa Stopp! när de 
inte vill något och att visa empati när någon är ledsen, att ”göra förlåt”. Barnen är 
även bra på att försöka hjälpa varandra när en kompis inte lyssnar. 
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I skogen finns mycket att upptäcka och utforska! Här finns utrymme för springlekar 
och mycket byggmaterial (pinnar, kottar). Dom har även hittat en hög sten som man 
kan klättra upp på och dom hjälper varandra att komma upp. 
Barnen bjuder in varandra till lek och leken fortsätter längre stunder på samma plats 
(rollekar) med stöd av pedagogerna. 

Språk och kommunikation:
Språket har vi främjat genom dagliga samtal och med lek, drama, sång, sagor samt 
bild och rörelse. Sagan om Bockarna Bruse har lockat till spänning, intresse och 
dialog. Vi pratar och sätter ord på saker och ting i vardagen och uppmuntrar barnen 
att ta kontakt med varandra (dialog). Vi har sjungit många sånger och har haft dans 
och rörelselekar, rim och ramsor. 
Under våren har Babblarna flyttat in hos oss för att hjälpa till med språket och många 
av våra upptäckare har byggt på sitt ordförråd och kan kommunicera mer med både 
sina vänner och oss pedagoger. Dom berättar om saker dom har gjort eller ska göra, 
vad dom tycker om, inte tycker om och tillsammans kan dom ha konversationer om 
ditt och datt. 
Vi arbetar med bokstäver och lär oss alfabetet, vilken bokstav Mitt namn börjar på, 
vilken bokstav börjar kompisens namn på? Våra äldre upptäckare har också fått öva 
på att stava sina namn.

Matematik
Vi startar dagen med att räkna hur många kompisar som är här, hur många vi saknar, 
vi sorterar vantar efter färg och mönster samt räknar hur många dagar en vecka har. 
( ”sju dagar har veckan- sången” ). I skogen sorterar vi naturens material (långa 
pinnar, korta pinnar, stora kottar, små kottar etc.)

Vi räknar till tio på olika sätt, hur många fingrar har vi, hur många tår har vi? Vi lär oss 
även om olika former. En gul cirkel och en blå cirkel, dom har olika färg och den ena 
är större än den andra, men det är fortfarande cirklar.
Vi lär oss också att sortera med hjälp av färger och sedan räkna hur många vi har av 
de olika färgerna. Och hur mycket blir det tillsammans om vi lägger ihop (adderar) 
det?

Grov- och finmotorik
Skogen är vår bästa lekplats. På väg till skogen har barnen tagit sig upp för vår 
jättestora backe som ligger på vägen. Vi har hoppat jämfota över stockar och stenar, 
klättrat och lekt tittut bakom träden. Vi har dansat och lekt många rörelselekar både i 
skogen och på förskolegården.
Vår finmotorik har vi tränat genom att klä på och av oss, ritat och målat. Vi har målat 
tillsammans inne vid bordet.
Att hantera sin ryggsäck är fortfarande lite svårt, men vi hjälper varandra. 
Vid maten har vi uppmuntrat barnen att försöka använda bestick istället för händerna. 
Vi övar på att skära bla potatisar med kniv och gaffel och att skjuta på maten med 
kniven.
Vi fortsätter att gå till skogen där grovmotoriken utmanas varje dag, vi hittar nya 
roliga stenar och stockar att klättra och balansera på. Barnen kämpar på och klarar 
det mesta med bravur.
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Finmotoriken kommer mer och mer för våra Upptäckare, det är inte längre riktigt lika 
jobbigt att hantera sin ryggsäck eller att klä på/av sig och vi fortsätter att jobba med 
att använda kniven och gaffeln när vi äter. 

Naturvetenskap och teknik:
I naturen fortsätter vi upptäcka med alla våra sinnen och väckt vårt intresse för 
naturens mångfald, vi bekantar oss med alla insekter (spindlar, fåglar, myror, 
maskar). Under hösten har vi pratat mycket om myror (Grön flagg-tema), vart är 
myrorna när dom inte syns? Sover dom? Vi har även hållit koll på deras stack, som 
det var stora hål i. Vem lagar dom? Vi har även gjort våra egna myrstackar och ritat 
en egen myra. 
På våren när djuren börjat vakna till liv har nyckelpigan varit ett stort intresse för våra 
Upptäckare, vi går med lappar och förstoringsglas och tittar på dom där dom sitter i 
våra buskar.  Vad gör nyckelpigorna? Vad är dom bra för? Dom har olika färger, olika 
många prickar! Är några av frågorna som dyker upp och vi fortsätter att utforska och 
undersöka. 
Vi fortsätter också att prata om sopsortering och varför man bör göra det. Vi går till 
soprummet och sorterar papper, plast, metall och glas. 
Vi har haft ett mycket trevligt läsår tillsammans med era barn, nu ser vi fram emot en 
fin underbar sommar med mycket sol, värme och bad!

                                             Selver, Therése, Elisabet

Utforskare

Jagutveckling: 
Varje morgon startar vi samlingen genom att sjunga ”god morgonsången” och 
”namnsången”, genom att göra det vill vi att alla barn ska känna sig delaktig och bli 
sedda i gruppen. Genom att barnen får dela ut frukt till sina kompisar får de ta ett 
eget ansvar samt vara ”en bra kompis”. Vi övar på att säga Ja tack! om man vill ha 
frukt och Nej tack! om man inte vill ha, barns inflytande. Genom stöd och uppmuntran 
hjälper vi barnen med att ta eget ansvar kring sin utrustning samt att hjälpa sin 
kompis. Varje dag ges tillfällen att träna av och påklädning samt hantering av sin 
ryggsäck, matlåda och bestick.
Genom uppdelning av Utforskargruppen på samling så har varje barn fått möjlighet 
att dela med sig av sina egna upplevelser och tankar.
I början av terminen var det lite läskigt att gå upp på skrikstenen och stå inför de 
andra kompisarna, men genom uppmuntran och tryggheten med sin gå kompis har 
alla vågat sig upp.
Vi ger barnen val möjligheter att kunna välja aktivitet de själv vill göra, där man sedan 
stannar en stund innan man byter. 
Vi har jobbat med insekter och små kryp, där de bland annat fått redovisa sin spindel 
samt nyckelpiga och där igenom övat sin självkänsla samt att få prata inför sina 
kompisar.

Socialkompetens:
Tillsammans med Veda & Barke har vi lärt oss att vara en ”bra kompis” genom att 
lyssna på varandra, vänta på sin tur samt att hjälpa varandra med utrustningen och 
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om kompisen har ramlat så har vi hjälpt varandra upp. Vi lär barnen att säga och visa 
Stopp! när de inte vill något och att visa empati när någon är ledsen, att ”säga förlåt”. 
Med stöd av pedagogerna har Utforskarna börjat med rollekar under längre stunder 
där alla kompisar som vill delta bjudits in i leken. 
I början av terminen har vi fått in nya kompisar i gruppen som vi lär känna och vi får 
nya gå kompisar. De ”gamla” Utforskarna tillsammans med pedagogerna visar hur vi 
går till skogen, vår utforskarplats och vad det finns för regler och gränser i skogen.
För att få ihop gruppen har vi lekt gemensamma lekar där alla kan vara med efter sin 
egen förmåga, i början ville några titta på men efter några gånger ville alla var med i 
leken. Vi skrattar, leker och hjälper varandra. 
Vi har aktiviteter i skogen där barnen får möjlighet att hjälpas åt för att lösa problem 
eller hitta rätt kort/sak.
Veda och Barke har även fått nya kompisar i form av ”kompisböckerna” som handlar 
om en kanin och igelkott som stöter på olika dilemman som barnen på förskolan kan 
relatera till.

Språk och kommunikation:
Språket har vi främjat genom dagliga samtal och med lek, sång, sagor samt 
skapande och rörelse. Vi sjunger med glädje mycket sånger om stora och små djur i 
naturen, veckodagarna, färgsången (”Masken Pelle Jöns”, ”Nyckelpigan”, ”Ekorren”, 
”Karl Oskar”, ”Kompis visan” )
Våra uppskattade lekar vi lekt gemensamt under hösten är, ”Herr Lejon”, ”kom alla 
mina utforskare” och ”nu ska vi leka en rolig lek”.
I båda våra samlingar har vi fortsatt att arbeta med färger, vilka färger hittar vi i 
naturen? Utforskarna får uppdrag att hämta något i naturen som har samma färg 
som färgkorten, de får då lära sig att ta en instruktion. Vi pratar och lär oss om vad 
man får och inte får äta i naturen, vad har de för färg? ”Man kan äta gul svamp, har 
min mamma sagt” ” Man kan äta blåbär för det har vi på landet” ”Röda lingon kan 
man äta” mm. 
Under våren har barnen vissa stort intresse för bokstäver, vi har efter barnens 
inflytande hittat på olika lustfyllda leker där barnen kan öva på bokstäver. Vi har tex 
gjort små paket till var och en, i paketet har deras namn funnits, ett helt namn och ett 
sönderklipp namn, där uppdraget då har varit att sätta ihop sitt namn. 

Matematik
I höst har vi används oss av nyckelpiga-spel, nyckelpigan har ett vist antal prickar 
och ska sedan landa på rätt blad. 
Vi har även använt oss av skogens material i form av pinnar, stenar, kottar mm där vi 
har mätt och räknat.
Vi har också gjort ett uppskattat formspel som vi tagit med oss ut i skogen.
Under våren har vi jobbat med nya räkneramsor eftersom barnen uppskattat ramsan 
om ”Aporna som hänger i lianerna”. Efterfrågan av räkneramsor har varit stor bland 
alla barnen.
Vi har byggt ett fågelbo som vi kan få plats i, genom det har barnet övat sig i 
samarbete, lägesuppfattning, antal och längd. 

Grov-och finmotorik:
Skogen är vår bästa lekplats, i naturen har vi haft obegränsade tillfällen att träna 
motoriken, vi klättrar i träd, balanserar på stockar och tar oss upp på stora stenar. På 
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fredagar har vi haft gemensam aktivitet på förskolan där vi rört hela kroppen till 
musik, gymnastik och hinderbana. Där har vi haft möjlighet till att balansera på rep, 
hoppa jämfota på plankor, sprungit slalom mellan koner och ålat som ormar.
Att träna på av och påklädning, använda bestick samt hantering av sin ryggsäck har 
varit en daglig motorisk träning. Vi har plockat kastanjer i skogen som vi målat och 
klistrat på ögon (nyckelpigor), vi arbetar med garn och piprensare för att tillverka 
spindlar.
I vår tomteverkstad övar vi finmotorik genom att klippa, klistra fast paljetter och små 
ögon.
Vi leker gemensamma lekar där vi ger möjlighet att utmana barnen efter deras olika 
behov.
Vintertid har vi åkt skridskor och skidor. Vi har anordnat Veda och Barkes 
skridskoskola samt skidskola. Det är roligt att få vara i en liten grupp och kunna lära 
av varandra och det har barnen uppskattat,
Under våren har vi även börjat tälja med potatisskalare, genom täljning övar de sin 
kroppsuppfattning och att ta ansvar.

Naturvetenskap och teknik:
Vid vår utforskarplats har vi hittat mycket svamp, vi utforskar dem närmare, tittar i 
svampböcker, vilka svampar kan man äta och inte äta, vilka djur äter svamparna? Vi 
får även reda på att det bor djur i svamparna. Vi sjunger ”svampsången”, påminner 
våra kompisar att man inte får trampa på svampar. Vi utforskar naturen och djuren 
närmare med luppar. Vi hittade skalbaggar ”oj vad många ben”, spindlar, svampar, 
myror och maskar. Vi tittade närmare på småkryp i luppburkar oj!. Men vi måste efter 
ett tag släppa ut våra småkryp i naturen igen, annars dör de i burkarna. 
Våra spindlar vi skapat av garn och piprensare hänger fint på ryggsäckarna. Men till 
våra nyckelpigor har vi byggt bo under barken så de klarar sig under vintern. 
Vi har jobbat med ”Lilla Våt” under vintern och fram mot våren, gjort olika frys 
experiment med vatten. Vi har fått följa ”Lilla Våt i olika former. Vad händer när lilla 
våt fryser till is? Eller vad händer om ”Lilla Våt” är koktemperatur och kastas ut i kalla 
luften? mm.
Under våren har vi sått tomater, lök, bönor för att sedan kunna flytta ut plantorna till 
vårat odlingsland. Nu ser vi fram emot skördefesten till hösten.

Beatrice, Jazmin och Inna HT-18
Beatrice och Jazmin VT-19

                                                 Äventyrare 

Jagutveckling:
Tillsammans med Veda& Barke startar vi dagen med sång och kommer överens om 
hur dagen ska se ut. Vilken ”gåkompis” jag ska gå med och vilken skogsplats vi ska 
gå till. Vi knackar på dörren till skogen och alla har sitt eget ”blippkort” för att låsa upp 
dörren. Vi startar dagen med att sjunga namnsången och Veda berättar vad vi ska 
äta till lunch. Alla kommer till tals och man väntar på sin tur och lyssnar på varandra. 
Alla har varit delaktiga i vårt projekt att bygga ett gym på våran skogsplats och 
bidragit med tankar och idéer. Tillsammans med sin kompis har alla tagit ansvar för 
hur det ska se ut på varje träningsstation och instruerat sina kompisar hur man ska 
göra. Genom förskoleappen har alla barn varit delaktiga i sitt eget lärande och 
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reflekterat över det vi gjort tillsammans med både bild och video. Med skid-och 
skridskoskola har varje barn utvecklats och visat att jag kan själv!!! Att göra ett eget 
val att rita, spela spel, måla, bygga/konstruera och ta ansvar för sina egna handlingar 
har varit ett spännande och givande arbete för alla. Tillsammans med Veda& Barke 
har vi pratat om barns rätt (Barnkonventionen) och Veda har varit med i spännande 
samtal. 
Att stå på  scenen i skogen och sjunga för sina kompisar har varit en rolig aktivitet 
och även att våga stå på ”skrikstenen” och skrika allt vad man orkar har blivit 
spännande start på dagen i skogen.

Socialkompetens:
Alla barn har tagit ansvar för sin utrusning och hjälper gärna varandra att ta av och 
på ryggsäcken. Ibland tar det tid att bli stark och klara av att knäppa upp sin ryggsäck 
själv. Min ”gåkompis” hjälper alltid till! På samlingen tar vi hänsyn till varandra och 
väntar på sin tur. Vi har pratat om hur vi har respekt för varandra. Veda berättar för 
barnen hur hon kände när Barke inte var ”en bra kompis” och inte ville leka med 
henne. Veda visade ”Stopp” med handen och Barke lyssnade. Vi har lekt 
gemensamma lekar som ”Snoken”, ”En roligare lek” och ”Alla ekorrar byter bo” där 
alla deltagit. Tillsammans fortsatte barnen leken utan en pedagog. På VBDK (Veda & 
Barkes demokratiska klubb) har det kommit förslag på saker barnen vill göra och vi 
har också pratat om hur man är ”en bra kompis” och hur man kan hjälpa varandra. 
Ibland tar det lång tid att lösa problem som uppstår innan vi går till skogen. Har alla 
en ”gåkompis”? Vem ska gå först? Och vem ska gå sist? Att tävla har ibland varit en 
stor utmaning men med stöd och hjälp av en pedagog så löser det sig. Leken på 
våran skogsplats har varit givande och alla barn har en aktiv roll tillsammans i leken. 
När någon glömt sin matsäck så finns det alltid någon som bjuder.
Arbetet med gymet på våran skogsplats har alla utformat tillsammans och två och två 
har haft ansvar för att göra ritningar till de olika rörelserna vid varje station. De har 
sedan instruerat sina kamrater. 
Tillsammans med Utforskare och Veda & Barke har vi läst ”Kompisböckerna” där 
djuren löser olika dilemman tillsammans. Veda & Barke känner igen sig och Barnen 
hjälper till hur man kan lösa saker tillsammans och vi sjunger ”Kompissången” ofta. 
Tillsammans arbetar vi från JAG till VI. :-D

Språk och kommunikation:
Under hösten och vintern har vi forskat kring ”Lilla Våt” och tankar, funderingar och 
ideér har utbytts. Hur gör vi? Vad hände? Hur går vi vidare? 
Att få leka med ord och bokstäver är roligt och ger en utmaning. Veda la ut både 
stora och små bokstäver på duken i skogen och alla barnen letade efter sina 
bokstäver i sitt namn. Det var inte lätt att se likheten på små och stora bokstäver i sitt 
namn. Ibland fick man låna en bostav av en kompis. Vi har sjungit många sånger och 
läst sagor och sagan om ” Klas Klättermus i Hackebackeskogen” var nog mest  
spännande och rolig. Alla fick läxa att lära sig sångerna och det tog inte lång tid innan 
alla lärt sig sångerna utantill.:-D Det har varit många samtal och diskussioner både 
på samlingen och i leken. Tillsammans har vi tagit reda på fakta både i böcker och på 
nätet. Vi kan googla!!! Vi har spelat in videofilmer och tillsammans reflekterat och 
diskuterat vad vi säger till varandra och hur man kan lösa händelser. Spännande att 
reflektera över sig själv på bild och video. Tillsammans med Upptäckare och 
Utforskare har vi haft rörelse på förskolan med både sång och dans. 

� ( � )12 14



Matematik:
Vi räknar alla barn varje dag och vi står i en cirkel innan vi sätter oss skogen. Vi har 
letat olika former i naturen och på förskolan. 
Vem går först och vem går mellan och vem går sist till skogen. 
Tillsammans med Utforskarna har forskat kring vatten och ”Lilla Våt”. Vi har fyllt olika 
hinkar med vatten och reflekterat vad som händer när vattnet fryser och tinar, vi har 
satt streck på hinken och jämfört vattennivån. Är det lika mycket vatten kvar? Vi har 
provat att släppa olika saker i skogen och tillsammans reflekterat över vad som 
händer. Var det kotten eller stenen som kom först till marken. I skogen och på 
förskolan har vi haft programmering och tillsammans löst problem. Vi har använt 
måttbandet och mätt allt i skogen men träden var mest spännande att mäta. Hur högt 
kan ett träd bli? Och hur långa blir vi tillsammans när vi lägger oss på marken. Vi har 
sorterat kottar, pinnar och våra leksaker på förskolan. 

Grov-och finmotorik:
Vi har haft skid-och skridskoskola, trampat labyrinter i snön, rullat snöbollar och 
byggt snökojor och gjort änglar i snön. I skogen har vi klättrat, byggt kojor och lekt 
gemensamma lekar. Alla hittar sina uterum och fortsätter leken när vi kommer tillbaka 
nästa dag. Spindeln har varit spännande och vi har letat fakta och forskat 
tillsammans. Alla har gjort sin egen spindel av kastanjer och ett nät till spindeln
att klättra i. Den har också fått en tråd att klättra på. I skogen har vi alltid pennorna 
med och många tycker det är roligt att rita något eget eller att få en uppgift. Att arbeta 
med ”Hitta Vilse” har varit spännande och vi har arbetat i häftet med uppgifter och 
även provat praktiskt i skogen. Vi har lärt oss att hitta en kompis genom att krama ett 
träd, göra tecken i skogen, bygga en koja och att hålla sig varm. Leken har varit viktig 
och alla har haft en betydelsefull roll. 

Naturvetenskap och teknik:
Under vintern har vi forskat kring ”Lilla Våt” tillsammans med Utforskarna.  Vad 
händer med vattnet på vintern, var kommer vattnet ifrån, var hittar vi vatten. Vi har 
fryst vattnet, samlat vatten från olika ställen ute och inne. Vi har forskat kring 
spindeln och träffat olika spindlar i skogen. Med luppen har vi tittat nära och googlat 
och hittat fakta i böcker. Masken Max har varit med oss i skogen och även i 
komposten på förskolan. Vad gör maskarna med äppelskruttarna i komposten!? 
Kråkan Kurt har varit med oss i skogen varje dag och Koltrasten har varit framme och 
fått brödsmulor och blåbär. Ekorrfamiljen bor på Utforskarplatsen men har hälsat på 
hos oss också. På skogsplatsen har vi tittat på ”skräpbrädan” som Äventyrarna året 
innan lagt saker på. Bananskalet var svart men spiken såg likadan ut. Varför!? Nu får 
våra nya Äventyrare fortsätta hålla koll på ”skräpbrädan”. Vi har använt naturens 
material när vi byggt vårat gym och tagit tillvara pinnar, grenar och stenar när vi ska 
träna musklerna. Efter den stora stormen var det konstigt med alla träden som ramlat 
och en jättestor rotvälta på Upptäckarplatsen. Vi var små när vi stod bredvid och nu 
kunde vi se och förstå hur höga träden kan bli. Det var svårt att komma fram och vi 
fick kliva över och krypa under. Nästa gång vi kom hade rotvältan förvandlats till ett 
troll och det tittar på oss varje gång vi kommer.
Vi har också varit till sjön och håvat och vi hittade vattenspindlar och virvelbaggar. 
Det fanns också gott om mygglarver! Vi var lugna och försiktiga så att vi inte skrämde 
alla sjöfåglar. På väg tillbaka stannade vi vid laxtrappan och där blev vi kvar en stund 
eftersom det blev spännande frågor och reflektioner.
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Nu önskar vi alla våra Äventyrare en riktigt skön sommar och lycka till i skolan.
                                                      Ann 
                                                    :-D :-D
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