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Förskolans yttre och inre miljö 
Lunden ligger i naturnära Gribbylund. Skogen finns på andra sidan vägen som går 
utanför förskolans tomtgräns och ett stenkast bort finns den stora Ängsholmsängen 
med härliga gräsytor. Bortanför ängen ligger Rönningesjön. Förskolans lokaler tillhör 
Bostadsrättsföreningen Fållbänken på Trefaldighetsvägen. Lunden har stora lokaler 
som fördelas på två avdelningar och rymmer tre grupper.  
Maten på Lunden får vi från ett cateringkök i Bromma. Där lagar kocken Åsa med 
hjälp av Charalabos (Babis) maten efter Livsmedelsverkets riktlinjer och 
rekommendationer om mat för små barn. Vi serverar minst 40% ekologisk mat och 
alla mjölkprodukter och bananer är alltid ekologiska.  
 
Barn och pedagoger 
Våra äldsta barn Äventyrarna har under året varit 10 barn födda 2013 och 2014. Ann 
har varit deras ansvarspedagog. I Utforskargruppen har det varit 15 barn födda 2014, 
2015 och 2016 och Karin och Jessica har haft hand om gruppen. Under hösten 
arbetade Emma som resurs och på våren har Asana haft resurstjänsten hos 
Utforskarna. Efter att 5 barn skolades in första veckorna på vårterminen blev 
Upptäckarna 15 barn. Cecilia har varit ansvarig för gruppen. Jessiebelle arbetade på 
höstterminen och en bit in på våren. Emma har varit Upptäckarpedagog på 
vårterminen och på den tredje tjänsten har vi haft vikarie fram till maj då Jenny kom 
tillbaka efter föräldraledighet. Jenny har arbetat inom Frilufts Förskolor men på en 
annan enhet.   
 
Personalen på Lunden 
Karin är förskollärare är ansvarspedagog för Utforskarna och har arbetat tillsammans 
med Jessica barnskötare och Emma/Asana båda barnskötare.  
Ann är barnskötare och har under läsåret varit Äventyrarpedagog.  
Cecilia är förskollärare och ansvarspedagog hos Upptäckarna och har arbetat 
tillsammans med Jessiebelle och Asana under hösten och på våren med Emma 
barnskötare och vikarie och Jenny från maj.  
Pia är förskolechef för Lunden.  
 
Planering och utveckling 
I början på varje termin stänger Lunden en dag för att planera arbetet inför påbörjad 
termin. Då sammanställer vi en gemensam verksamhetsplan med mål för vår 
pedagogiska verksamhet utifrån läroplan för förskolan (Lpfö98/16) och våra tidigare 
utvärderingar av verksamheten.  
Varje termin har vi en utvecklingsdag. Då har det funnits möjlighet till omsorg för barn 
som behöver det på någon av Frilufts Förskolors två andra förskolor i Täby. På 
höstens utvecklingsdag upprättade vi Lundens plan mot diskriminering och 
kränkande behandling. På vårens utvecklingsdag arbetade vi med att utveckla vår 
pedagogiska dokumentation och hur Förskoleappen är en del av att förbättra och 
förtydliga dokumentationen.  
Pedagogiska möten kvällstid har under höstterminen varit åtta totalt och sju på 
vårterminen. Alla pedagoger har gått på interna förskollärar- och barnskötarträffa där 
vi träffats för samverkan och fördjupade av kunskaper. 
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Föräldrasamverkan 
Lunden hade under året två samverkansföräldrar. Samverkansföräldrar, 
ansvarspedagoger och förskolechefen har under läsåret haft ett möte på 
höstterminen. Även årets föräldramöte hölls på höstterminen.  
 
Efter kortfattad information presenterade pedagogerna hur vi arbetar utifrån 
läroplanen och föräldrarna fick själva prova på att analysera och reflektera över 
dokumentationer som gjorts i förskolan.  I november anordnade vi en fixarkväll för att 
kratta löv och avslutade med korvgrillning.  
 
Vårdnadshavare bjuds varje termin in till utvecklingssamtal för att samtala om 
sitt/sina barns individuella utveckling.  
 
I mars bjöd vi på dropinfrukost och sommaren avslutades med sommarfest på 
Ängsholmsängen för alla barn och vuxna.  
 
Gemensamma mål och styrdokument 
Förskolan styrs av Läroplan för förskolan 98/16 och Frilufts Förskolors metod är 
utomhus- och naturpedagogik. Vi strävar efter att flytta ut verksamheten på gården 
och ut i skog och mark så länge det är Tryggt, Roligt och Lärorikt. Frilufts Förskolors 
har även en egen ”Grön tråd” och en övar-prövar-lär med naturpedagogiken som vi 
följer i mån av möjlighet. Dokumenten visar vägen för vår utomhuspedagogik och 
hjälper oss bidra till en positiv inställning till friluftsliv och de olika förutsättningar olikt 
väder ger oss. I skogen är vi alla på lika villkor och den ger möjlighet till ett 
könsneutralt lärande. Veda och Barke finns med i den dagliga verksamheten som 
pedagogiskt material i temauppstart, konfliktlösningar eller som sagoberättare.   
 
Språk, kreativitet och magi – i sagans värld 
Alla barn har under året haft med sig en bok hemifrån som de har presenterat för 
sina kamrater i grupperna. I alla grupper har stor del av undervisningen utgått från en 
saga i taget och barnen har deltagit aktivt med TAKK-tecken som stöd, 
återberättande och  skapande i former av dramatiseringar och måleri. Många barn 
upptäckte rim som lustigt och tokroligt med riktiga och fantasiord.  
 
Grön Flagg och Europaprojekt 
Under hösten skapade Lunden tre nya rubriker under temat Djur och Natur. Under 
rubriken Årstidsväxlingar har barnen följt ett eget träd och övriga naturen genom 
sommar, höst, vinter och vår från när allt står i grönskande prakt till att skifta färger 
och vissna bort innan det täcks av lager av snö. Snön smälte bort och fram kom 
grönskan igen.  Andra rubriken Allemansrätten har alla grupper arbetat aktivt med 
genom att inte störa och inte förstöra, ta med sig skräpet hem och värna om djur och 
naturliv. Barnen har varit kusträddare och samlat skräp vid Rönningesjön och andra 
vattendrag och lärt sig sortera skräpet efter vilket material det är. Den tredje rubriken 
Från jord till bord inkluderade egenodlade grönsaker och att använda komposten 
flitigt. Våra odlingslotter har fyllts på med först vårblommor och sen kryddor och 
blommor som lockar pollinerare. Årets tema inom Grön Flaggarbetet har blivit 
synligare och kontinuerligare än tidigare och haft ett mycket naturligt inflytande på 
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verksamheten och utbildningen. Vi har haft barnråd där barnen deltagit med 
synpunkter och förslag om Grön Flaggs fortsatta arbete.  
Genom OutNow, ett Erasmusprojekt som Frilufts Förskolor deltagit i under 2017-
2019 utbytöt vi erfarenheter med fyra andra länder (Spanien, Norge, Finland, 
Estland) om djur och natur genom QRkoder, digitala och vanliga brevförsändelser. 
Barnen har i och med utbytet sett likheter i faunan mellan länder och även känt igen 
sånger och lekar som barnen leker i de andra länderna.  
 
 
Pedagogisk dokumentation 
Förskollärarna har deltagit i en heldags utbildning om värdet i den pedagogiska 
dokumentationen för verksamheten och barnens utbildning. Hur vi genom 
dokumentationerna ser barnens intressen och hur vi kan använda oss av deras 
kunskap när vi planerar. Barnskötarna har också deltagit i utbildningstillfälle för att få 
förståelse för vad barnens tankar kan leda oss till. I och med att vi blivit förtrognare 
med Förskoleappen som digitalt verktyg i dokumentationerna känns det som 
vårdnadshavare blivit mer involverade i sina barns utveckling.  
 
När barnet slutar på förskolan laddar föräldrarna själva hem dokumentationerna om 
sitt barn.  
 
TRE SKA BLI NOLL, Plan mot diskriminering och kränkande behandling och 
Barnkonventionen 
I det dagliga arbetet på förskolan pratar pedagogerna med barnen om gränser och 
och individers privata områden och att respektera andras gränser. Tre ska bli noll 
handlar om att stoppa sexuellt utnyttjande av barn genom att upplysa barn om 
gränslösa beteende från vuxna och visa att de finns alltid vuxna de kan lita på och 
anförtro sig åt. Förskolan berättade också på höstens föräldramöte om arbetet med 
att säkra varje unge och att pedagogerna har anmälningsplikt vid oro.  
Likabehandlingsarbetet har under året handlat om allas lika värde och bemötandet 
av alla människor sker efter förutsättningar och behov. I Barnkonventionsarbetet har 
enstaka artiklar behandlas tillsammans med barnen för att göra barnen 
uppmärksamma på sina egna rättigheter.  
 
Utvecklingsområde 
Den 1 juli 2019 blir den nya läroplanen giltig och under hösten kommer vi att arbeta 
efter de nya riktlinjerna. Det kräver att vi sätter oss in i och skapar en gemensam 
förståelse för vad läroplanen föreskriver.  
 
Upptäckare 
Upptäckarnas mål under året har varit att fokusera på att skapa en trygghet i 
barngruppen. För att skapa denna trygghet är det viktigt med tydliga rutiner och 
återkommande moment. Vi har arbetat med läroplanens sex områden genom 
Lundens gemensamma tema: Språk, kreativitet och magi i sagans värld. Vi har 
arbetat med sagor som bland annat Bockarna Bruse, Sagan om den lilla lilla 
gumman, Alla får åka med, Petter och hans fyra getter och även flera sagor om 
Babblarna. Vi har tillsammans med barnen läst, berättat, dramatiserat och gestaltat 
sagorna på olika sätt där barnens delaktighet och inflytande varit en stor del i hur vårt 
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arbete har genomförts. Varje barn har även fått ta med sig en bok hemifrån " veckans 
bok" som vi sedan läst och reflekterat kring under en vecka vardera. 
 
Matematik  
Vi har har arbetat med matematik genom att läsa för barnen och nämna färger, 
former och mönster. Vid samling så räknar vi barnen på flera språk. Vid våra 
matsituationer så finns matematik med dagligen genom att vi till exempel pratar om 
hur många köttbullar som ligger på tallriken, att varje barn har en tallrik, ett glas, en 
gaffel och en kniv. På våra utflykter så finns matematiken med oss då vi klättrar upp 
på stenar och behöver då mäta avstånd för att se om man kan hoppa ner eller om 
man behöver gå ner samma väg man klättrade upp eller om pinnen är tillåtet lång.  
 
Naturvetenskap/ teknik  
I vårt Grön flagg arbete har vi arbetat med årstidsväxlingar genom att följa ett valt 
träd i skogen under hela året. Tillsammans med barnen har vi arbetat med 
Allemansrätten genom att prata och visa på vad och vilka saker som tillhör respektive 
inte tillhör naturen. Under våren har barnen fått plantera solrosor som även det tillhör 
vårt Grön flagg arbete. Vi har arbetat med årstidsväxlingar på andra sätt genom 
samtalsbilder om hösten, vintern och åren. Vad är snö? Vad händer om vi tar in snö i 
en burk? Vad är ett vårtecken? Djur, växter och annat i naturen har vi letat efter och 
reflekterat kring med barnen.  
 
Teknik har vi arbetat med genom att få barnen att äta med bestick, hur man 
använder en spade i sandlådan och även genom att bygga med klossar likväl som att 
använda annat material från skogen att bygga olika saker med. Barnen har byggt hus 
åt ekorrarna i skogen bland annat och vattnat blommor med en vattenspruta.  
 
Jagutveckling  
Jagutvecklingen är ett stort fokusområde som vi har arbetat med aktivt under hela 
året. Genom våra tydliga rutiner och återkommande moment har vi skapat en 
trygghet i gruppen och varje barn ska känna sig bekräftad och att " jag är en del av 
förskolan". 
Vi sjunger namnsången vid samling så att varje barn känner sig sedd som en del i 
barngruppen. Genom att barnen vet vad som kommer att hända och vad som 
förväntas av dem i olika situationer så stärks deras självkänsla. Vi har även 
uppmuntrat barnen till att sitta på pottan, bädda med sovsäckar, duka bordet och 
packa i och ur sin ryggsäck vid utflykter.  
 
Social kompetens  
Vi har arbetat med turtagning och hur en är en bra kompis. Det har vi gjort genom att 
barnen i samlingssituationer i turordning drar ett sångkort. Efter vi sjungit sången är 
det nästa barn som får välja sång. Och så går turen vidare. När det gäller leksaker 
och flera vill ha samma leksak så får barnen vänta på sin tur även där eller be om 
och kanske ha turen att få den. Att respektera ett nej är svårt men viktigt att träna på 
också.   
Vi uppmuntrar barnen att plocka undan efter sig när en lek avslutas för att lämna det 
städat till en kompis. Vid våra skogsutflykter så övar barnen på att gå på led och 
hålla varandra i handen. Vid på och avklädning så har barnen blivit uppmuntrade till 
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att hjälpa varandra med en vante eller en dragkedja.  
 
Språk och kommunikation  
Vi har arbetat med språket genom att pedagogerna bekräftar med ord vad som 
händer och sker i den dagliga verksamheten. Vi har använt oss av rim och ramsor 
samt att sjunga mycket med barnen. Upprepningar gör att barnens ordförråd ökar 
samt att språkutvecklingen främjas.  Vi har som material använt oss utav Före 
Bornholmsmodellen och de språksamlingar som ingår. Barns språkutveckling främjas 
genom ett samspel mellan barn och vuxna, det handlar inte bara om hur vi pratar 
med barnen utan också hur vi använder vårt kroppsspråk för att visa på vad vi 
menar. Som pedagog så arbetar vi nära barnen för att kunna läsa av de små signaler 
som barn kan visa om det talade språket inte riktigt finns där ännu. Att vi vuxna 
bekräftar de barnen visar eller säger är en stor del i språkutvecklingen.  
 
Motorik grov/fin  
Barnen har gått varje vecka till och från skogen, stranden, ängen och lekparken. Vi 
går över stockar och klättrar upp på stenar. Finmotoriken tränar vi genom att barnen 
får klä på och av sig själva efter sin egen förmåga samt att packa i och ur sin 
ryggsäck vid våra utflykter. Barnen har även tränat finmotoriken genom att rita, klippa 
och klistra och trä pärlor på ett band. Vi har sjungit mycket och använder rörelser till 
vilket barnen uppskattar och även där så tränas deras motorik och kroppskontroll.  

Cecilia, ansvarig pedagog för Upptäckarna och Emma 
 
Utforskare 
Vi påbörjade Lundens nya tema för året: Språk, kreativitet och magi i sagans värld. 
Under året har Utforskarna med hjälp av olika sagor fått fördjupa sig i flera områden 
från läroplanen. Sagorna har präglat vår verksamhet under veckorna, dels vid 
planerade aktiviteter men också varit närvarande i den fria leken. Den första sagan 
röstades fram hos barnen och därefter byggde vi vidare med fler sagor utifrån 
inspiration av bl.a. Före Bornholmsmodellen. Under hela läsåret har barngruppen 
delats in på två grupper under tisdagar, onsdagar och torsdagar. Under vårterminen 
har en grupp blandats med de yngre Äventyrarna. På vintern följdes Öva- pröva- 
läraplanen på skidor och på skridskor. I enighet med frilufts förskolors gröna tråd 
började Utforskarna att laga mat 1 gång i veckan på Utflyktsplatsen när våren kom. 
 
Sagor under året: 
Sagan om den lilla lilla gumman - här tränades matematik i form av storleksbegrepp, 
t ex hur liten är den lilla lilla gumman? Fantasin tränades genom att barnen fick 
fundera kring vad som hände med katten i sagan efter den tog slut, här fick barnen 
berätta och sedan själva tillverka sina egna katter (finmotorik). Sagan tog stor plats i 
den fria leken i skogen genom socialt samspel och rolltagning i dramalekar. Sagan 
fungerade som en uppstart i projektet och många barn övade sin berättarförmåga 
genom att flera gånger under dagen återberätta sagan. 
 
Petter och hans fyra getter - här blev det mycket fokus på olika rim och ramsor. 
Barnen visade stort intresse för rim på olika vis vilket vi fortsatte utmana genom 
ramsor. Matematiken blev också mer framträdande med igenkänning och hantering 
av siffrorna 1-5, vi räknade getter, katter och troll i sagan samt tränade på 
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ordningstal, vilken var den första geten? Socialt samspel tränades ytterligare i lek 
inspirerad av sagan, både i den fria leken samt i regelleken Trollet Ludenben.  
 
I Bobbos väska - den sagan innehöll kortare fraser och tydligare struktur än de 
tidigare. Det möjliggjorde för fler barn att kunna återberätta sagan. Här tränades 
också minne och koncentration. Finmotoriskt fick Utforskarna rita vad de ville ha i sin 
egen väska och sedan berätta om det för gruppen, ett led i att stärka sin identitet.  
 
Lilla Våt - här fokuserade vi på naturvetenskap och vattnets kretslopp. Det var en del 
av Utforskarnas mål att följa Veda och Barkes öva- pröva- läroplan vid vattnet. Vi 
besökte sjön och isen på vintern och många utmanade sin grovmotorik på skridskor. 
Vi följde sjöns struktur och när våren kom var det vattnet i sjön vi besökte. Vatten i 
olika former experimenterades med och vi undersökte vattnets roll för växters 
överlevnad. Ämnet vatten fördjupades ytterligare under våren genom att undersöka 
liv vid vattnet och därigenom fåglar som gillar att vara kring vatten. 
 
Alla får åka med - I den här sagan fick man fördjupa sig i begrepp, då den innehöll 
flera ord man som kanske inte hört innan. En tydlig handling underlättade att följa 
händelseförloppet i sagan och barnen kunde ”läsa” boken själva. Genom mötet med 
figurerna i sagan hade Utforskarna möjlighet att utveckla sin empati när de 
reflekterade kring figurernas känslor och plats i sagan. 
    Karin, ansvarig pedagog för Utforskarna, Jessica och Asana 
Äventyrare 
Målet var att Äventyrarna skulle ha mycket utevistelse, både i skogen, vid sjön och i 
närområdet. Vi har lagat mat och ätit ute i skogen vid flera tillfällen. Barnen visar stor 
uppskattning för att äta ute på utflyktsplatserna. 
Under året har Skoläventyrarna (Äventyrare födda 2013) samarbetat med Broby och 
Stormyrens Äventyrargrupper genom gemensamma utflykter, skridskoskola och 
därigenom lärt känna nya barn. Barnen har pratat mycket om träffarna med 
Äventyrarna från de andra förskolorna.  
Under vinterns innevistelse delade vi gruppen en gång i veckan. Då fick Äventyrarna 
födda 2014 vara tillsammans med Utforskarna födda samma år. Skoläventyrarna har 
vid de tillfällena fått göra lite extra inför skolstart som att träna penngrepp, skriva sitt 
namn, Hitta Vilse utbildning och skridskoskola. Skoläventyrarna har åkt skridskor i 
Ishallen i Tibble och i Hägernäs. När isen hade lagt sig på Rönningesjön kunde vi 
åka skridskor tillsammans hela Äventyrargruppen och Utforskarna.  
Vi har haft Veda och Barke loppet, åkt skidor på ängen tillsammans med Utforskarna 
och det blev mycket stjärtlappsåkning i stora backen på ängen.  
Vi har tränat på rim och ramsor genom Bornholmsmodellen och från vårt 
gemensamma tema: Språk, kreativitet och magi – i sagans värld, där vi har läst och 
dramatiserat spontant och planerat. Vi har också läst kapitelböcker och haft veckans 
bok under höstterminen, på barnens begäran. 
Kontinuerligt har vi övat på turtagning, samarbete och att vara en trevlig kompis.  
 
Skoläventyrarna har haft Hitta Vilse skola vid flera tillfällen under våren. Vi startade 
redan under hösten då vi övade på mönster. Då fick barnen prova på att göra 
mönster som Hitta Vilse lär ut, om man kommer bort i skogen. Uppstarten var i 
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Enstaskogen med korvgrillning och avslut i Rönningeby med matlagning tillsammans 
med Broby.  
 
Vi har tittat på QR-koder i Out Now projektet och gjort projekt/lekar som barnen i 
andra förskolor från de Norge, Finland, Estland och Spanien har gjort. Och efter 
läsvilan har barnen fått välja en QR-saga som vi har tittat på. 
 
Naturvetenskap/Teknik: Vi har följt vårt träd ”naturruta” i skogen och skapat 
teckningar och diskuterat hur och varför det förändras i naturen. I arbetet med vårt 
gemensamma Grön Flagg projekt ”Djur och natur” har vi läst om Allemansrätten och 
haft skräpplockardag som kusträddare, vilket var mycket spännande och roligt. 
Skoläventyrarna har även haft Hitta Vilse utbildning, en heldag tillsammans med 
Broby i Enstaskogen och även övat på det fler gånger på våra onsdagsutflykter.  
 
Matematik: Matematiken finns med oss dagligen när barnen dukar, mäter pinnar i 
skogen.  Vi har övat turtagning i spel och ringlekar. Vi arbetar med prepositioner när 
vi ställer oss i led vid grinden för att gå till eller från skogen. Spela spel har varit ett 
populärt moment i vardagen.  
 
Jagutveckling: Barnen leker mycket ringlekar där de behöver ta för sig och visa 
hänsyn, dela med sig och att vara en trevlig kompis. Vilket stärker deras 
jagutveckling. På torsdagar har vi speciellt försökt att barnen får välja var de vill gå 
på utflykt. På höstterminen valde barnen också att de skulle få ha med sig veckans 
bok. Det känns bra när barnen själva får inflytande i planeringen och får bestämma 
om saker de själva tycker är roligt. I detta tränade barnen samspel, självkänsla och 
inflytande med medbestämmanderätt. 
Barnen uppmuntras varje dag att ta ansvar att ta hand om sina kläder i hallen och för 
sina saker i leken.  
 
Social kompetens: Under vårterminen ändrades attityden mot varandra i negativ 
riktning. Det blev svårare att komma överens med ett tråkigt ordval som påföljd. 
Arbetet fokuserades runt att skapa dialog och hitta gemensamma lösningar för att få 
en trivsammare stämning i gruppen med intensiv pedagogdelaktighet.  
Även i vuxenstyrda regellekar som vi har på gården på eftermiddagarna och i skogen 
på våra utflykter så tränar vi samspel och social kompetens för att barnen ska 
respektera varandra och visa hänsyn. 
 
Språk och kommunikation: Vi har arbetat efter Bornholmsmodellen med sagor, rim 
och ramsor. Vi har sjungit och haft ramsor i samlingen och ledarledda lekar så som 
ringlekar och spelat spel. Där genom tränas barnens språk och kommunikation.  
 
Motorik: När vi har varit på våra skogsdagar och i närområdet tre dagar i veckan har 
barnen tränat sin grovmotorik när de har klättrat på och i träd, krupit under granar 
och hoppat från stenar. Vi har åkt skidor, stjärtlapp och skridskor på sjön och några 
barn har också åkt skridskor i ishallen vid flera tillfällen. Finmotoriken tränas varje 
dag under måltider då barnen använder bestick och när vi skapar i verksamheten. 
 

Ann, ansvarig pedagog för Äventyrarna 
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