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Frilufts Förskolor Riddersborg ligger i Hässelby Villastad, nära skola, buss 
kommunikationer, affärer och naturen. 
Vår förskola har 23 barn, vi jobbar både åldersindelat i grupperna Upptäckare, 
Utforskare och Äventyrare och åldersblandat.  
Vi följer barnens utveckling, lärande och anpassar aktiviteter efter barnens individuella 
behov och intresse.  
 
Förskolans gård är väl planerad för att stimulera barnens olika behov oavsett ålder. Vi 
vill inte att ute och inne miljön konkurrerar med varandra. Inne miljön erbjuder en 
lugnare aktivitet, mat samt vila den kalla årstiden.  
På vår altan under tak erbjuder vi året om aktiviteter där barnen fritt väljer bland 
pussel, spel, lego, rita mm.  
 
Vi ser även våra skogar som våra uterum. Vi går till skogen, berget eller Mälaren flera 
gånger i veckan för att tillsammans med barnen skapa en naturpedagogisk verksamhet 
där vi alltid jobbar efter Lpfö 98:16 
 
Vår mat lagar vi på förskolan och vi pedagoger turas om att vara dagens kock. Maten är 
vällagad mestadels från grunden, varierande och mycket god. Vi följer livsmedelsverkets 
riktlinjer och > 40% av vår mat är ekologisk. 
 
Vi som jobbar på Riddersborg: 
 
Annika Alfredsson Förskolechef  
Tanja Friman Förskollärare 
Lina Garg Barnskötare/ resurs 
Annica Johansson Barnskötare 
Nina Lundgren Barnskötare 
Ellen Paulusson Barnskötare 
 
Vi pedagoger haft möten en kväll i månaden då vi planerat verksamheten tillsammans, 
lyft och diskuterat olika händelser och delgett varandra information från möten, 
utbildningar mm. 
 
Varje termin har FF utbildningar för alla förskolans pedagoger och denna termin har vi 
fokuserat kunskapen på vår pedagogiska dokumentation och vår utvärdering. En kunskap 
vi använder dagligen och hela tiden vill växa kunskapsmässigt i. 
 
Detta har gett oss mer diskussioner, kunskap och nytt tänk som sedan tagits upp och 
vidareutvecklats på förskolans p-möten. 
Vi pedagoger har även gått på olika föreläsningar/ kurser så som 1:a hjälpen, 
Barn av idag och Barn som inte leker.  
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Vi tillsammans vill med barn och föräldrar skapa en förskola där alla känner sig 
välkomna, trygga och delaktiga i verksamheten. 
Därför har vi bjudit in alla att delta i vår dagliga verksamhet, vilket några föräldrar 
varit, haft dagliga möten med alla vid hämtning och lämning, föräldramöten där 
föräldrarna fått vara delaktiga samt uppföljning av utvecklingssamtalen från 
höstterminen. 
  
Vi har dokumenterat verksamhetens pedagogiska arbete via Förskoleappen. Via denna 
app skickas även veckoinformation till föräldrarna, där finns också pedagogisk 
dokumentation individuellt för varje barn i bilder och text.  
 
Vi är en Grön flagg certifierad förskola och har under detta läsår jobbat med temat 
”Djur och natur” 
 
- Djuren i närområdet 
- Allemansrätten 
- Insekter och småkryp 
 

Vi har jobbat metodiskt och långsiktigt mot våra mål, reflekterar och 
utvärderar tillsammans med barnen.  
Vi har vävt in grönflaggs arbeten och mål in i vår dagliga verksamhet och 

barnen har lärt sig genom lek, fantasi och sökt kunskap på egen hand. 
 
I Frilufts Förskolors gemensamma miljömål har vi involverat barnen på ett naturligt 
sätt, papperssvinnet har minskat då vi köpt in ritböcker till var och en av barnen för att 
bli mer medveten om att inte slösa. Minskat matsvinnet då vi idag tar mer hand om 
maten som blir över varje dag. Och att spara energi genom att inte sätta igång ett 
torkskåp med bara en vante i eller blivit bättre på att ha vår ytterdörr stängd den 
kallare årstiden. 
 
Vi vill erbjuda barnen på Riddersborg en stressfri vardag med genustänk, utmaningar, 
stimulerande aktiviteter samt att få utveckla sin egen person och se sitt egenvärde och 
känna medinflytande.  
I vår plan för diskriminering och kränkande särbehandling har vi arbetat konkret och 
kontinuerligt med trygghet, gemenskap och allas lika värde. Och förskolans gemensamma 
arbete ”från jag till vi” där vi jobbat intensivt och på ett tydligt sätt i våra grupper 
och även i blandade grupper. 
Att skapa tillsammans, lyssna på varandra och ställa frågor i samtalet, dela med sig och 
att samarbeta har blivit en mer naturlig. Att skapa en teckning tillsammans med en 
kompis, samtal om vad som ska ritas, och vem som ritar vad för att sedan presentera 
teckningen och berätta om arbetet för sina kompisar är en av aktiviteterna som har 
varit fantastiskt att få följa. Barnens utvecklig och ökade förmåga till att samtala är 
otrolig. 
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”Från jag till vi” projektet avslutades till sommarfesten då vi bjöd in föräldrarna att 
delta i olika övningar som man inte klarar ensam. Ett mycket lyckat och givande avslut då 
föräldrar, barn och pedagoger kände glädjen i att lyckas i samarbetet ☺ 
 
Vi på Frilufts Förskolor har valt att arbeta tydligt med barns integritet och vi har också 
valt att sätta oss på kartan i projektet ”Förskolebrevet.se”  
 
Vi på Riddersborg har under läsåret arbetat kontinuerligt med våra olika känslor. 
Tillsammans med Veda & Barke och en liten känslofigur vid namn Liten har vi samtalat, 
visat, läst och dramatiserat om våra känslor. 
  
Viktig kunskap att samtala om tillsammans med 
barnen i alla åldrar, att lära sig tidigt att 
bestämma över sin egen kropp och vad känns bra 
eller inte är mycket viktig kunskap att bära med 
sig genom livet. 
 
Är det okej att vara arg?  
Vad är du rädd för?  
Får man berätta en hemlighet? 
Hur känns det när andra skrattar åt en? 
Visar vi hänsyn till varandra? 
 
Barnen har varit med i samtalen och delat med sig av många kloka tankar och konkreta 
förslag. Vi har samtalat med barnen direkt när olika situationer dykt upp, barnen 
reflekterar och är med i samtalen.  
 
För 2,5 år sedan startade vi på Frilufts Förskolor ett europeiskt samarbetsprojekt, 
Erasmus+ tillsammans med Spanien, Estland, Norge och Finland. Ett projekt där vi har 
delgett kunskap i naturpedagogik, projektet heter ”Out Now”. 
 
Under året som gått har vi skypat med varandra, uppmärksammat 
jul och ländernas olika högtider, vi har lärt av varandras kulturer 
och fått mer kunskap om dessa länder. 
Vi skickar uppgifter/ idéer till varandra i form av QR koder, 
uppgifter och idéer som vi kunnat jobba med ute i naturen. Vi har 
under året besökt Spanien och Estland där sista mötet mellan oss 
länder var.  
Vi på Riddersborg tillsammans med Dungen och Gläntan avslutade projektet med en stor 
fest på förskolans dag. Med maskerad, sång och dans från våra olika länder blev 
avslutet till ett stort kalas. Nu återstår utvärdering och sammanställning av projektet 
som vi på Riddersborg tycker har varit givande och lärorikt på många sätt. 
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Vi känner alla att vi nått våra utvecklingsmål som vi satt upp under läsåret, både för 
hela gruppen och för våra åldersindelade grupper. Vi har följt barnens intressen och 
behov och planerat vår verksamhet under terminernas gång efter deras behov.  
 
Projektet ”från jag till vi”, grönflaggs tema ” Djur och natur”, jämnställdhetstänk och 
likabehandlingsplan, Erasmus+ är många projekt på samma gång med på ett läsår ser vi 
en fantastisk utveckling hos barnen både i kunskap och i delaktighet.  
 
                                      Upptäckarna 
 
Upptäckarna har under läsåret jobbat med gruppenssammanhållning och förskolans 
gemensamma tema ”Från jag till vi” jagutvecklig och socialkompetens. Lära känna 
varandra riktigt bra, hjälpas åt, bjuda, lyssna på varandra, turas om mm. 
 
Med hjälp av att leka gemensamma lekar tillsammans övar vi detta på ett lustfyllt sätt. 
Målat och skapat tillsammans och tänk vilken stor snögubbe vi kunde göra när vi gjorde 
den tillsammans ☺ Vi har använt oss av djuren i skogen för att träna på empati, att 
hjälpa lilla snäckan över vägen eller att mata fåglarna under vintern ökar förståelsen för 
andras behov. Även årets adventskalender hade samarbetsövningar för att få en röd 
tråd i arbetet under året.  
Idag är barnen mycket noga med att säga – Vi turas om, - Vi kan göra det tillsammans.  
 
I skogen och i vårt Grön Flagg tema ” Djur och natur” valde vi att jobba med de två 
stora djuren, älgen och björnen och den lilla myran. 
Vi har lärt oss fakta, vad de äter, hur de bor, vad de är rädda för och vad de tycker om 
och hur de låter. Att det finns lika sorter, olika färger. Och så klart att den stora 
starka älgen hjälpte björnen att bygga ett ide inför vinter, för tillsammans blir att 
mycket lättare ☺. På ett spännande och lekfullt sätt har vi lärt oss tillsammans under 
läsåret. 
 
Vi har använt matematiska begrepp när vi jobbat med djuren, räknat älgens taggar på 
hornen och myrans ben och när vi jämfört små, mellan och stora björnar, 
lägesbeskrivning, sortering, att para ihop mm. 
 
Grön flaggs tema Håll Sverige rent är alltid ett tacksamt arbete under året. Att känna 
sig som en miljöhjälte genom att plocka skräp, städa efter oss i naturen, allemansrätten 
och att sortera är en viktig del av vårt miljöarbete. Att vara miljöhjälte innebär att man 
får en fin medalj i slutet på läsåret. Stolta upptäckare som tar sitt städ arbete på 
största allvar. 
 
Vi har förstärkt språket med teckenspråk och har lärt oss våra vanligaste färger och 
tecken för björn, älg och myra.  
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Vi har fortsatt att använda teckenspråk när vi sjungit och berättat sagor. Vi har även 
förstärkt lärandet och vårt tema med hjälp av sagopåsar och böcker tex Guldlock och 
tre björnar, Mors lilla Olle, Bamse sånger, Plupp och björnungarna.  
 
Barnen har fått skapa med naturmaterial som vi plockat i skogen, löv, pinnar, blåbär. 
Skapat älgar, björnar och myror, Vi skapade älgar av lera, pinnar och ärtor. Sen till jul 
skapade vi Rudolf med röda mulen. Och en stor fin myrstack och björnar av vad naturen 
erbjuder. Vi skapade även vinter tavlor med snögubbe och vitt färg. Sen letade allt som 
är vitt i vår närmiljö när vi gick på upptäcktsfärd.  
 
Vi har lekt, sjungit och dansat med djuren, ”Björnen sover” har varit en favorit samt att 
leka älg och akta sig för jägaren. En viktig del av den sociala träningen. 
 
Under hösten har vi pratat mycket om vad händer i naturen, löven ändrar färg till röd, 
gul, orange, brun och sen faller ner. Vad ska djuren göra när bli kallt? (några sover, 
fåglar flyger till varma länder andra bli kvar i skogen) naturvetenskap. 
 
. 
Under vinter hade vi vinteraktiviteter som ger grovmotorisk träning på ett naturligt 
sätt. Vi åkte pulka, byggde snögubbar både stora och små, byggde igloo som vi målade 
sen med olika färger. Vi hjälptes åt att göra labyrint i snö på fotbollsplanen, där vi 
sedan lekte och jagade varandra.. Några av våra upptäckare provade på att åka skidor 
och deltog i Vasaloppet. Vi gick till Mälaren och tittade, kände och upplevde isen, vi 
mätte temperaturen på vattnet och mätte isens tjocklek då vi borrade hål i isen med 
isborren.  
 
Vi har jobbat en hel del med QR koder, koder vi fått från våra samarbetsländer i 
Erasmus +projektet. Lekar, skapande och sånger, uppgifter att samla naturmaterial som 
vi har använd till att skapa olika figurer tex orm på stranden och våra fina tekningar. 
QR koder är spännande och våra upptäckare ser dem överallt, i sina kläder, på postlåda, 
förpackningar mm. 
Vi har planterat Enbärs frön från Spanien och kopplat det till våra djur att de kan äta 
enbär sen när de växer upp. 
 
Vi uppmärksammade våra olika kulturer genom att fira Spaniens nationaldag med sånger 
och dans. Finlands nationaldag firade vi med finskinspirerad lunch och Memma till 
efterrätt. Vi berättade och lärde om den Tyska julen och Sant Nikolaus och följde den 
tyska traditionen att putsa skona dagarna innan jul. Hurrat för Norge den 17 maj, 
Kurdernas nyår Nevros. Och så klart våra egna traditioner med lucia, julbord, påsk, 
nationaldag och midsommar. 
 
Vi besökte biblioteket och valde böcker som vi läser på läsvilan och använder 
faktaböcker när vi jobba med våra djur som stimulerar språkutveckling. 
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På våren fick vi leta efter vårtecken i naturen och i vår närmiljö med alla våra sinnen. 
Titta efter fåglarna som kommer tillbaka, första blommorna, insekter som vaknar, 
lukten av vår i naturen. Naturvetenskap. 
Varje fredag jobbar vi med vår närmiljö och sköter om vår gård. Vi städar, skördar, 
komposterar och bygger. Vi eldade grenar och kvistar som vi sågade ner på gården. En 
viktig dag då vi även summerar veckan och planerar inför kommande arbeten med 
barnen. 
 
 
                                   Utforskarna 	
	
Hösten rivstartar med ett av Erasmus alla projekt. Det skulle skapas i naturmaterial.  
Den nya Utforskargruppen på 9 barn och 3 pedagoger, skapade glatt tillsammans. Vi 
samarbetade alla bra ihop och skapade bla en jätte snäcka av pinnar och löv. En bra 
övning som passade bra in i vårat strävansmål för hösten med samarbete, kamratskap 
och att jobba enskilt samt i grupp. 
Vi hittade många andra sätt att använda oss av naturen på, tex att måla med. 
 
Höstens tema i Grönflagg ” djur och natur” valde vi igelkotten som blev ett härligt 
projekt med flera lärorika och roliga dagar. Vi lärde oss mycket om deras liv, utseende, 
föda och livscykel med hjälp av uppslagsböcker olika lekar, Veda & Barke, samt skapande 
med naturmaterial och några andra traditionella sätt. 
  
 Allemansrätten vid hav och skog är ett självklart inslag i Utforskares ”utbildning”. 
Diskussioner som följer de tankar barnen får av det vi ser och upplever främjar bla. 
språkutvecklingen och jagutvecklingen. 
I en trygg miljö lär vi oss samtidigt som vi har roligt. Barnen får själva prova på och 
forma de olika momenten för att få känna delaktighet och inflytande. I en pedagogisk 
miljö får alla chans att växa, skapa och uttrycka sig. Det gör att de känner sig trygga i 
sig själva och med varandra i gruppen. 
Vi avslutar höstens arbete innan vinterperioden tar över med att gå och lägga igelkotten 
för vintervila. Utforskarna samarbetar och samlar in material och bygger en sovplats.  
 
När vi nu gått och lagt igelkotten för vintern behövde vi ett nytt djur. Vi valde haren då 
det är ett djur vi lever nära och introducerade det för utforskarna genom att berätta 
den gamla fabeln om igelkotten som sprang ikapp med haren. Vi lärde oss om deras 
utseende, storlek, dess placering i näringskedjan. Att haren är vegetarian och tex. blir 
äten av räven (naturvetenskap). 
  
Vi lär genom motoriska lekar, samt genom att skapa med naturmaterial. 
Vinteraktiviteterna började efter höstlovet vecka 45 och äventyrare tillsammans med 
de äldsta utforskarna åkte varje tisdag till Grimsta för skridskoskola. De yngre 
sportade i pulkabacken, på skidor och skapade i snö bl a. 
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Efter en lång julledighet är vi tillbaka och med oss har två nya utforskare! Vi arbetar 
mycket med gruppstärkande lekar för att få in barnen i gruppen och lära känna 
varandra (social kompetens). För att de nya barnen ska få veta vad vi arbetat med och 
lärt oss om under hösten, får de andra utforskarna utifrån bilder, reflektera och 
berätta vad de minns ( jagutvecklande , socialkompetens och språk/kommunikation) 
Samtidigt fortsätter vinteraktiviteterna och vi arbetar mer i två grupper, stora och 
små utforskare, där de yngre tillsammans med upptäckarna får lära mer om Grön flagg, 
återvinning och färger. (matematik och motorik)  

 
Tillsammans fortsätter vi att ta reda på mer om 
djuren i vår närhet. Barnen tittar nyfiket i böcker, 
lyssnar och lär in med kroppen som verktyg. Vi 
jobbar både i grupper och enskilt, då märktes det 
att vi kommit en bit på strävansmålet och jobbat 
fokuserat med kamratskap och att barnens tankar 
ska ta oss vidare.  
Det hände ofta att Utforskarnas egna frågor, 
nyfikenhet och intressen ledde oss vidare på andra 

spår som också gjorde oss alla klokare. Det blir roligare då vi skapar dagarna 
tillsammans. 
 
Det stora temat under våren blev mångfalden i vår trädgård. Utforskarna har fått ta 
del av insekternas fantastiska värld och vikten av att de finns. Deras del av kretsloppet 
och nyttan för växter och andra djur. Vi jobbade oss även ned i komposten fantastiska 
värld, där viktiga saker händer. Med luppar och uppslagsböcker jämför vi och räknar 
djuren och dess ben, samt hittar svaren som vi söker (naturkunskap, matematik, 
finmotorik). De nya kunskaperna som de själva eller tillsammans med en kompis skaffar 
sig får dem att växa då de kan berätta och lära vidare till föräldrarna och kompisar 
bland Upptäckare och Äventyrare (social kompetens, språk och kommunikation) 
 
Under våren fick de vara fotograf för en dag då de dokumenterade dagen ur sin egen 
synvinkel (jagutveckling) De fick berätta om vad bilderna betyder och tillsammans med 
oss få föra över från Ipaden till datorn och vidare till kopieringsapparaten (teknik). 
Då våren övergår till sommar blev det naturligt att jobba mera vid vattnet. Utforskarna 
studerar och undersöker i och kring Mälaren. Allemansrätten jobbade vi med även här, 
eftersom den gäller vid vattnet också. Med flytvästar på gick vi för att jobba och 
forska på stranden och bryggan. Med böcker, luppar, lek och sång blev vi alla klokare 
(naturkunskap, motorik) 
Nu kan vi snart ta semester och använda oss av alla de lärdomar, bus och utforskande vi 
fått göra under året tillsammans. 
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                                   Äventyrarna 
 
Äventyrarna började läsåret med att jobba i Erasmus + projektet. Vi har fått 
olika uppdrag under sommaren och de passar bra att starta upp med. Vi använder 
oss av QR koder för att läsa uppdragen. Vi ska skapa med naturen på olika sätt. 
Dagarna fylls med naturskapande stunder. Vi får även ta del av de olika 
ländernas verksamhet och kultur under hela året. Vi använder oss av internet 
och skype (teknik) tillsammans med barnen i samarbetet. När vi firar förskolans 
dag på våren så avslutas projektet. Vi sjunger och dansar till traditionell musik 
och tackar för inspiration. 
 
I vårt Grön Flagg tema ” Djur och natur” så valde Äventyrarna Ormen. Vi 
fortsätter med vårt naturskapande, då barnen visar stort intresse för det 
(barns inflytande), vilket även är en del i våra strävansmål. En dag nere vid 
stranden så skapar vi en jättestor orm som barnen är väldigt stolta över. Vi 
plockar även pinnar i skogen och alla gör varsin orm med snören. Av playdo lera så 
gör vi många vackra pärlprydda ormar! Vi väver in lärandet i leken! Vad äter en 
orm? Hur lång är den? Ormen kan bli längre än oss! Vi bäddar sen ner ormen till 
sin vintersömn.  
Då startar ett nytt äventyr, Räven, som är en lokalkändis i Hässelby. Eftersom vi 
har sett en rävlya i Riddersviks skog så blir det extra spännande att jobba med 
just räven. Vi utforskar runt lyan - bajs, spår, utgångar m.m. Vi utmanar även 
barnen i mer skapande, rit- och skrivövningar.  
När våren kommer landar vi i vår närmiljö, gården, inom grön flagg. Vi tar hand 
om våra rabatter. Barnen planterar och skördar - till oss själva och till de små 
viktiga insekterna som lever hos oss och som vi vill locka till oss. Det skapar 
intresse och nyfikenhet, så vi förser barnen med luppar och böcker så vi kan 
fortsätta att bygga på deras nyfikenhet med kunskap. Naturvetenskap/Empati 
 
Vi jobbar med Hitta Vilse, både i skogen och som skolförberedande tillfällen. Vi 
har läroböcker med olika uppgifter som följer verksamheten. Stora Skogen blir 
vår Vilse skog! Den är en väldigt bra skog med många motoriska utmaningar. I 
skogen så bygger vi en koja som blir vårt ”hem”. Vi lär oss om stopptecken och 
krama ett träd. Vi vågar gå vilse och bli hittade! Vi tittar på kartan och får en 
känsla över vart vi är och vart vi bor i förhållande till varandra. Barnen börjar 
själva rita olika kartor och gömmer ”skatter” och varandra. 
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När vi har lärotillfällen i skogen så har vi delat in barnen i två grupper för att 
kunna ge dem bra förutsättningar att höras, synas och våga, vilket är ännu ett av 
strävansmålen. Självkänsla/Jagutveckling 
 
 
I december fokuserar vi på julen! Advent, lucia, julkalendern och julafton m.m. Vi 
lägger stor vikt i att berätta om varför vi firar de olika händelserna. Ett magiskt 
inslag den här perioden var vårt arbete med tomtar, väsen och troll. Det 
fascinerade verkligen barnen! 
Vi fick även en hel del snö, då åker vi såklart mycket pulka, men vi passar även på 
att skapa och experimentera med snön. Det blev några turer på skidor, i liten 
backe men även tur på längden.  
Nere vid Mälaren följer vi förändringen under hela året. Vi tar temperaturen på 
vattnet och fyller i diagram. Vi borrar hål när isen ligger och mäter tjockleken. 
Matematik 
 
Vi beträder isen! Upplever, lyssnar och känner. Sinnen Vi har lärotillfällen om 
säkerhet och allemansrätten. Allemansrätten är en viktig del i vårt lärande och 
den jobbar vi med kontinuerligt både vid sjön och i skogen. Barnen är stolta 
”Miljöhjältar”, vilket de får bekräftelse på vid vår traditionsenliga Miljö teater 
som vi har på våren. I teatern är barnen aktivt delaktiga och växer i sina 
kunskaper! 
 
Vårens stora fokus är arbetet med trädens knoppar. Barnen väljer varsin 
knopp/träd att jobba med. Vi återkommer till samma platser och följer 
förvandlingen från knopp till blad. Barnen lär tillsammans med varandra. Vi 
skapar med olika metoder och de får även här skolförberedande uppgifter som 
skrivövningar, ta reda på någon fakta, varför behövs träd? Barnen är väldigt 
stolta över sina olika knoppar! Barke & Veda har såklart en egen knopp och är 
delaktig i barnens vardag. 
 
Äventyrarna har även åldersblandade dagar då den organiserade leken har fått 
stort fokus. Att jobba med ”från Jag till Vi” är ett medvetet förhållningsätt i 
vår planerade vardag. Fokus har varit att barnen ska lyssna på varandra, vi vill 
stimulera ett intresse hos barnen - att intressera sig av vad kompisen har att 
berätta. Att samarbeta i grupp i processen och resultatet har även varit ett 
arbetssätt i gruppen. Social Kompetens/ Språk och kommunikation 
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                                          Skridskor 
 
I vintras så hade vi skridskoskola för Äventyrare och Utforskare. Från 
november till mitten av februari åkte vi skridskor 1ggr/veckan i Grimsta ishall.  
 
Barnen var mycket positiva till den aktiviteten och alla hittade åk glädjen! I 
samband med en skridskoutflykt till Vällingby så guidar vi barnen runt i centrum. 
De fick då lära sig lite mer om området de bor på, platser de ibland besöker, lite 
om vår lokalhistoria och samtidigt vara på platsen och kunna reflektera och 
känna igen sig tillsammans med sina kompisar! Kultur  
 
I Februari avrundade vi skridskoåkningen för denna vinter! Det har varit en 
åkglad grupp som åkt iväg till Grimstas ishall om tisdagarna, utflykter vi förstått 
att många av barnen sett fram emot!  
Barnen har velat vara på isen och åka mycket under den stunden vi haft i ishallen 
och har ibland blivit besvikna när det varit dags att kliva av isen (även om det är 
skönt att byta skridskor mot skor igen!). 
 Vi har lyssnat av barnen och märkt att de tyckt om att åka mycket fritt, själva 
eller tillsammans med en pedagog eller kompis på isen och har varvat det med 
skridskoskola i två grupper för Äventyrare respektive Utforskare.   
 
Vår avslutningsdag blev det väldigt tydligt hur mycket de utvecklats i sin åkning 
-  de fick möjlighet att prova att använda en riktig ishockeyklubba och puck, 
något mer utöver fötterna att manövrera, en utmaning de klarade av fint!  
Även resan dit, buss, promenad och att bära sin ryggsäck har varit utmaningar 
som inför den första utflykten gett pirr i magen men som fort blivit en vana och 
något barnen fått erfarenhet av att klara av!  
 
Vi fick också möjlighet att åka på isen i Vällingby centrum vilket var spännande, 
där lärde vi oss även lite om ”ABC-stadens” historia och om biografen Fontänen, 
en plats bekant för många av barnen. Vi fortsätter studera isen men mer på håll, 
nu när den spricker upp på Mälaren och antar nya motoriska utmaningar i 
vårvintern. 
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