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Förskolans yttre och inre miljö
Frilufts Förskolor Broby ligger i direkt anslutning till Stolpaskogen i Erikslund med 
radhus och villor som närmsta grannar. Gården övergår i skog och på andra sidan 
staketet börjar den stora skogen med berghällar, tallskog och blåbärssnår. 
På vår egen skogsgård med berghällen åker vi stjärtlapp på vintern och de höga 
tallarna ger oss skydd för solen på somrarna. På konstgräset på den inre gården 
åker vi skridskor på vintern. På andra årstider bjuder den in till hinderbanor, 
regellekar och gemensamma samlingar. I skogsgården fick vi på våren ett utekök 
med vattenbana som vi längtat efter. 
Huset är byggt för två avdelningar, Skatan och Kråkan, men barngrupperna är tre, 
Upptäckare, Utforskare och Äventyrare. 
Maten på Broby får vi från restaurang Brasserie Maison. Maten tillverkas efter 
Livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer om mat för små barn. Vår mat är 
minst 40% ekologisk och alla mjölkprodukter och bananer är alltid ekologiska. 

Barn och pedagoger 
Upptäckarna är barn 1- 3 år. Under hösten var det 10 barn i gruppen varav två 
skolades in i mitten och slutet på terminen. I januari tillkom ett barn och ytterligare ett 
barn skolades in i maj och bestod gruppen då av 12 barn och två pedagoger. Anna 
arbetade deltid hos Upptäckarna under hösten. På vårterminen har hon varit 
tjänstledig för studier och då tog Jenny rollen som ansvarig hos Upptäckarna. Jenny 
arbetar heltid. Åsa arbetade heltid under hösten och halva våren innan hon avslutade 
sin tjänst. Den lediga tjänsten bemannades med ett vikariat som Daniel haft innan 
Elin vår nyanställda förskollärare började i juni. 

På höstterminen var Utforskarna 16 barn 3-4 år. I januari skolades två barn till in i 
gruppen. I Äventyrargruppen har barnen varit 10 stycken 5 åringar.
Utforskarna och Äventyrarna har arbetat tillsammans över hela året och varit 
indelade i mindre grupper tillsammans med Marit, förskollärare som arbetade heltid, 
Lana som arbetat deltid, Jenny heltid och Daniel deltid. När Jenny och Daniel tog vid 
Upptäckargruppen arbetade Hanna och Linnéa som vikarie hos Utforskarna. Broby 
anställde Nadine, barnskötare som började på deltid i juni. 
Pia är rektor för två enheter, Broby och Lunden inom Frilufts Förskolors. 

Planering och utveckling
I början på det nya läsåret stängde förskolan för att planera inför terminen. 
Vårterminen började även den med en stängd dag för planering. Planeringsdagarna 
är tillägnade tid för att sammanställa en gemensam utbildningsplan med mål för vår 
pedagogiska verksamhet utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö18) och våra tidigare 
utvärderingar av utbildningen. Höstens planeringsdagar inkluderade en föreläsning 
om leken och dess betydelse för barns lärande. Vårens föreläsning handlade om 
retoriklek i förskolan. 

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 arbetade hela arbetslaget med frågor om bemötande och 
förhållningssätt i diskrimineringsfrågor, kränkningar och likabehandlingsfrågor. Det är 
ett fortgående och löpande arbete som ständigt är aktuellt och kräver kontinuerliga 
dialoger, analyser och åtgärder. 
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På vårens utvecklingsdag förtydligade vi arbetet med läroplanen lpfö18 och hur den 
används och förstås i utomhuspedagogiken. 
Pedagogiska möten kvällstid har under höstterminen varit sex och på vårterminen 
åtta. Alla pedagoger har gått på interna förskollärar- och barnskötarträffar. Under 
hösten utbildades pedagogerna i lekens betydelse för barns lärande och 
identitetsskapande. På våren deltog förskollärarna i en digital föreläsning om 
språkligt samspel. 

Samverkan förskola och vårdnadshavare
På höstens informationsmöte till vårdnadshavare pratade vi om Lekens betydelse för 
barns sociala utveckling och Läroplanens nya skrift med leken i fokus. Tre 
samverkansföräldrar valdes vid samma tillfälle och i november höll vi ett möte 
tillsammans med samverkansföräldrarna på Broby. Mötet innehåll information om 
barnkonventionen, vad rollen som samverkansförälder innebär och allmänna 
sjukdomsfrågor. Samverkansföräldrar har som uppgift att föra hela 
vårdnadshavargruppens talan om sådant som rör barnen. 

På Förskoleappen kan vårdnadshavare följa sina barns utveckling och ta del av 
information som rör verksamheten. 
Vårdnadshavare bjuds varje termin in till utvecklingssamtal för att samtala om sitt/
sina barns individuella utveckling. 

Årets Luciafirandet bjöd på gemensam morgonsamling där barn och föräldrar sjöng 
tillsammans. 
Efter vårens stora pandemi blev många av våra tillställningar inställda. Vi bjöd in 
Äventyrarna på avslutningsmiddag istället för den traditionsenliga sommarfesten.  
Vi bjöd i början på maj in till Öppet hus med lekstund på gården för nya barn och de 
som finns i våran kö. En familj kom.

Gemensamma mål och styrdokument
Förskolan styrs av Läroplan för förskolan 2018 lpfö18 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. De 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 naturpedagogiken är vi alla på lika villkor och den ger möjlighet till ett 
könsneutralt lärande. Våra egna frontfigurer Veda och Barke finns med i den dagliga 
verksamheten i form av dockor som vi sjunger och läser verksamhetsbaserade sagor 
om.

Grön flagg och miljömålen.
Årets Grön flagg tema har varit Livsstil och hälsa med underrubrikerna; Barns 
rättigheter, Samspel med varandra och Samspel med miljön. 
På höstterminen arbetade Broby under en temavecka med barns rättigheter i 
anslutning till FN-dagen.
Den starka kopplingen mellan årets Grön Flagg-tema och barns välmående har gjort 
att arbetet blivit kontinuerligt och ständigt återkommande under hela året med 
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upprepningar och nya inslag. Det har gjort att barnen har fått med sig en stor 
kunskap om sina rättigheter och den egna påverkan på miljön. Äventyrarna kan 
vistas i naturen med Allemansrättens påbud och förhållningar och Hittar Vilse tryggt i 
och med att de vet hur de ska göra i skogen. 
För att minska pappersförbrukning på Broby har alla barn fått en varsin 
hemmatillverkad ritbok som de skapar i. När boken är fylld får den tas med hem och 
då har barnen fått en ny bok. 
Vårens pandemi satte extra fokus på handtvätt och tillkommande pappersförbrukning 
vid handtorkning. 

Barnkonventionen, Plan mot diskriminering och kränkande behandling och TRE SKA 
BLI NOLL
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.
Pedagogerna har genom dialog och samarbete skapat en samsyn på 
konflikthantering och hur vi aktivt kan hjälpa barn att hitta lösningar till problem och 
stötta dem i de sociala sammanhangen inom förskolan.  
På hösten firade vi FNdagen och hela veckan ägnade vi åt att synliggöra barnens 
rättigheter utifrån barnkonventionen. Barn har många rättigheter och från januari 
2020 förtydligades det ytterligare i och med att Barnkonventionen blev svensk lag. 
De gemensamma fredagssamlingarna har varit fokuserade på barns rättigheter 
under hela våren. 

Pedagogisk dokumentation
Pedagogerna dokumenterar sina barngrupper i Förskoleappen.
När barnet slutar på förskolan laddar föräldrarna själva hem dokumentationerna om 
sitt barn. 

Utvecklingsområden
Leken var höstens utvecklingsområde och under våren fokuserade vi på 
utomhuspedagogiken. Hela 2020 fokuserar Frilufts Förskolor på att utveckla 
utomhuspedagogiken utifrån våra sju rubriker som är tagna ur Lpfö18. Alla 
pedagoger har deltagit i en utvecklingsdag som handlade om läroplanen och hur vi 
förverkligar den i utomhuspedagogiken. Till hösten -20 fortsätter vi att fokusera på 
hur vi kan synliggöra vår metod även när vi är inomhus och hur vi arbetar 
utomhusfokuserat i våra lokaler. Vi ska också fokusera på digitalisering i förskolan. 	

Upptäckare
Under året som gått har Upptäckarna fått genomgå förändringar i och med utbyte av 
personal samt inskolningar både i början av hösten samt i början av vårterminen och 
i maj. För att skapa trygghet har vi prioriterat att arbeta fram tydliga rutiner samt 
genom samlingar skapa en kontinuitet och en gruppgemenskap. 

Hösten påbörjades med en grupp om nio barn och pedagogerna för Upptäckarna var 
då Anna och Åsa. För att ge Upptäckarna trygghet i sin vardag på förskolan 
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påbörjades höstterminen med att arbeta aktivt med fasta rutiner och tydliga 
instruktioner. 
Under vårterminen blev vi 12 barn och pedagogerna för Upptäckarna var initialt Åsa 
och Jenny för att sedan komma att ersättas av Jenny och Daniel. Vi fortsatte att 
arbeta aktivt med fasta rutiner och tydliga instruktioner för att ge Upptäckarna 
förståelse för dagarnas innehåll. 

Vi har under året kunnat se att barnen stärktes av möjligheten att ta eget ansvar 
samt att den tydliga gränssättningen och rutinerna gav barnen trygghet då de visste 
vad de kunde förvänta sig av vardagen och av oss pedagoger trots utbyte av 
personal. 
Genom pedagogernas närvaro i leken har vi sett att barnen tagit mer initiativ i att 
utmana, våga vara med och även sätta egna gränser. Vi har även kunnat se att 
barnen leker tillsammans i större utsträckning när vi vuxna är delaktiga och 
närvarande i leken. 
För att ge barnen verktygen att kunna sätta gränser, samarbeta, vänta på sin tur och 
säga/göra förlåt arbetade vi med kompisböckerna om Kanin och Igelkott och 
barnkonventionen. Vi upplevde att barnen tog till sig arbetet kring böckerna om Kanin 
och Igelkott genom att komma till pedagogerna för att få hjälp att lösa konflikter. 
Barnen lärde sig att vänta på sin tur, dela med sig, hjälpa varandra upp om någon 
ramlat och säga/göra förlåt om de gjort något/någon illa. 

För att öka barnens intresse och förståelse för grundläggande matematik påbörjade 
vi under hösten att fokusera på lägesord (bakom, framför, brevid, under, över) under 
bland annat måltider, placering i led och använda oss av böcker såsom Lilla leker 
med bollar. För att arbeta vidare med matematik använde vi oss av geometriska 
former i olika färger för placering vid våra samlingar.  Arbetet med lägesord fortsatte 
vi med under våren och när vi märkte att barnen tagit till sig lägesorden valde vi att 
utmana barnen vidare genom att arbeta mer aktivt med färgerna.   
Vid vårens slut ser vi att barnen tagit till sig lägesord och färger genom att använda 
sig av dem i olika situationer i vardagen och i leken. 
Vi har även använt oss av olika tekniker vid skapande på förskolan. Barnen har fått 
prova på att klippa, limma, tejpa, måla med pensel, kritor och pennor samt använda 
sig 
av olika färger (vattenfärg, akryl) och penslar för att på så sätt tydliggöra barnen för 
hur olika tekniker ger olika resultat. Här har vi sett att barnen är intresserade och 
gärna är delaktiga i att prova på de olika teknikerna för skapande. 

Genom att arbeta mer fokuserat kring vårt Grön Flagg tema Livsstil och hälsa under 
våren, märker vi att barnen har fått en ökad förståelse för sambanden i naturen. 
Vi har jobbat med miljön i form av skräpplockning, sopsortering, kompostering, 
odling, allemansrätten, Earth hour, barnkonventionen, vi har följt årstidernas 
växlingar och rört oss i skog, mark och vår närmiljö. Vi hör på de äldre Upptäckarnas 
samtal och frågor att de har fått förståelse och blivit medvetna om naturens kretslopp 
och samband mellan människor, naturen, kost, rörelse, miljö och allas ansvar för vår 
jord. Vi har läst sagan om Hajen Kaj och pratat om skräp i vatten och hur det 
påverkar sjöar, havsvatten och djurlivet i vatten men även oss människor. 
Allemansråttan har varit oss en trogen kompis då vi läst sagan om Allemansrätten 
och fått höra barnens tankar om hur vi vill ha det i vår miljö.
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Vi har även i år jobbat med odling. I år har vi sått solrosor med frön från en solros 
från året innan. Då har barnen har fått se och följa solrosens tillväxt och kretslopp 
från gammalt fröblomkrona, fröplantering ner i jorden. Barnen har fått ta med sig 
varsin solros hem och följa dess uppväxt till en färdig solros. 
Genom vår utomhuspedagogik utmanar vi barnens motoriska förmåga naturligt. 
Barnen har fått plocka bär i skogen, bygga med olika material, lägga pussel, lägga 
pluppar, bygga med lego och prova på olika skapandeformer. Barnen går själva till 
skogen, över stenar, rötter och mossa. Barnen har hittat egna stigar där de själva 
känner att de klarar av att gå. Vi har kunnat se att barnen iakttar varandra när de 
känner sig osäkra för att sedan försöka själva. Under slutet av höstterminen och 
vårterminen har vi kunnat genomföra längre promenader för att utmana barnens 
styrka och uthållighet. Här ser vi att de flesta av barnen klarar av klättring över ett 
nedfallet träd och att det bara är de yngsta som behöver lite extra stöd i en hand att 
hålla i. Barnen har själva uttryckt att de tycker det är roligt med dessa lite längre 
skogsvandringar och promenader i närmiljön kring förskolan.

Under hösten påbörjade vi att uppmuntra och väcka nyfikenhet för olika sätt att 
kommunicera. Genom användning av TAKK, Bornholmsmodellen, Babblarna, sagor, 
rim, ramsor, sånger och bildstöd har vi upplevt att barnen fått flera hjälpmedel för att 
kommunicera när språket inte räcker till. Vi upplever att barnen tar till sig TAKK på ett 
positivt sätt när de själva försöker forma tecken för att kommunicera. I de 
återkommande samlingarna med samma sånger och ramsor ser vi att barnen gör 
rörelser och tecken tillsammans och samtidigt utvecklar sitt verbala språk. 

Trots förändringar med olika pedagoger hos Upptäckarna känner vi att det är en 
trygg och sammanhållen barngrupp. 
Corona har stökat till det lite för oss alla även om vi klarat oss bra från både 
förkylningar och Corona så har det påverkat både verksamhet och planering. 

Jenny och Anna – Upptäckarnas pedagoger

Utforskare och Äventyrare
Under läsåret valde vi att arbeta tillsammans i Utforskar- och Äventyrargruppen 
eftersom vi under våren 2019 erfarat att samarbete i de båda grupperna blev positivt 
när barnen fick möjlighet till fler lekkontakter, både självvalda och lärarinitierade. 
Att hjälpas åt och att dela in barnen i mixade mindre grupper gav arbetsro och alla 
barn fick större utrymme att vara delaktiga och samspela med pedagogen och 
kamraterna i sin barngrupp.
Som redskap för att utveckla och stimulera barnens språkutveckling har vi arbetat 
med Före Bornholmsmodellen, för att öka barnens ordförråd, ge förmåga att leka 
med ord och bli mer intresserade av språket och utökat barnens känsla för språk 
genom ansiktsuttryck, tonläge, sång, dans och kroppsspråk. 
I och med Före Bornholmsmodellen har barnen fått en trygghet i att tala inför andra, 
återberätta sagor och händelser i vardagen vilket stärker identiteten. 
Barnen har också fått möjlighet att stärka sin sociala kompetens, skapa trygghet och 
gemenskap genom att lyssna på varandra och fått ett utökat ordförråd för bättre 
kommunikation. 
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Med hjälp av kompisböckerna och aktiviteter har vi stärkt barnen i att lyssna, komma 
överens, dela med sig, säga förlåt, samarbeta, lugna ner sig, sprida glädje, vänta på 
sin tur, säga stopp, prata om det och visa sina känslor. 

I årets tema Lekens betydelse för kompisskapet har pedagogerna deltagit aktivt i 
barnens lekar, både regellekar och i den fria leken. Det har resulterat i 
mångfasetterade lekar som barnen ogärna avslutar men lättsamt tar upp tråden på 
vid senare tillfällen. De regellekar som barnen fått lära sig under terminens gång har 
de sedan lekt själva vid upprepade tillfällen både på gården och i skogen. 

När vi läst och pratat om Kompisböckerna baserade på Barnkonventionen har 
barnen blivit mer medvetna om barnens rättigheter i samhället och i världen. Det har 
lett till många frågor och funderingar hos barnen. 

För att öka barnens intresse och förståelse för grundläggande matematik har vi 
arbetat med uppdragskort av olika slag. Vi har till exempel arbetat med mönster, 
former storlek, antal samt använt oss av matematiska begrepp för att vidga barnens 
matematiska kunskap. Även i vårt arbete med Före Bornholmsmodellen har 
matematik ingått.
I vårt arbete med att bygga fågelholkar har barnen fått prova på matematikens nytta i 
form av att mäta och att prova tekniska hjälpmedel som såg, hammare och borr.
Genom att upprepa arbetsuppgifterna har vi skapat trygghet och en grund att jobba 
vidare på. Även i vardagen ser vi att matematiken finns med oss när vi använder de 
ord och begrepp som vi lärt oss i det vardagliga språket. 
Genom vårt Grön Flagg tema Livsstil och hälsa, har vi jobbat med barns rättigheter, 
samspel med varandra och samspel med miljön.  Vi märker att barnen har förståelse 
för samband i naturen. 
Vi har jobbat med miljön i form av skräpplockning, sopsortering, kompostering, 
odling, allemansrätten, Earth hour, barnkonventionen, vi har följt årstidernas 
växlingar och rört oss i skog, mark och vår närmiljö. 
Vi hör på barnens samtal och frågor att de har fått förståelse och blivit medvetna om 
naturens kretslopp och samband mellan människor, naturen, kost, rörelse, miljö och 
allas ansvar för vår jord.
Vi har läst sagan om Hajen Kaj och pratat om skräp i vatten och hur det påverkar 
sjöar och havs vattnen, djurlivet i vatten och oss människor.
Allemansråttan har varit oss en trogen kompis då vi läst sagan om Allemansrätten 
och fått höra barnens tankar om hur vi vill ha det i vår miljö.
Hitta Vilse har även det varit en återkommande aktivitet och saga. Speciellt för 
Äventyrarna då vi har varit på flera längre vandringar med Hitta vilse stig.
Vi har även i år jobbat med odling. I år har vi sått solrosor med frön från en solros 
från året innan. Då har barnen fått se och följa solrosens tillväxt och kretslopp från 
gammal fröblomkrona till fröplantering ner i jorden. Barnen har fått ta med sig varsin 
solros hem och följa dess uppväxt till en färdig solros. Vi följer också tillväxten på 
förskolan. Även morötter, andra grönsaker och några nya bärbuskar har vi sått och 
planterat i våra odlingslådor.
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När vi vid måltider tränat på användningen av kniv och gaffel, vid påklädning funderat 
på kardborrebandets och dragkedjans funktion har barnen fått ökat förståelse för 
teknik i vardagen. Andra tekniker de tagit del av är hammaren, sågen och 
måttstocken. I skogen kännetecknas tekniska kunnandet av att balansera, ta sig upp 
för ett berg på olika sätt, klättra och springa i kuperad mark. 
I naturpedagogiken tränas barnens motoriska förmåga och deras ökade 
kroppsuppfattning leder till trygghet i förmågan att utvecklas och utmana deras 
rörelsemönster. 
Utforskarna och Äventyrarna har gått på längre och kortare vandringar i skogen och i 
vår närmiljö. 
Barnen har under året deltagit i skapande i form av dans och rytmik, 
sockermålningar, rita med kolkritor och i ritat i sina ritböcker. 
I år har den milda vintern satt stopp för skridskoåkning och skidor på gården, men 
Äventyrarna har fått skridskoskola i ishallen. 
Vi var på en dikt-sångteater ”Under ett Rabarberblad” som var mycket uppskattad.
Äventyrarna har fått vara med och hjälpa till med matlagning på Muurikkan i skogen 
vid ett flertal till fällen. 
Under våren har Äventyrarna fått lära sig att hantera kniv och att tälja, då har vi även 
pratat om säkerhet och första hjälpen.
Äventyrarnas avslutningsmiddag med diplomutdelning och lekar blev ett uppskattat 
inslag när Brobys gemensamma avslutning tvingades ställas in på grund av 
pandemin. Covid-19 stökade till det för oss endel i verksamheten och utbildningen. 
Även om vi har klarat oss bra från förkylningar andra sjukdomar så har vi alla 
påverkats av en något märklig vårtermin. Utforskarnas pedagoger

Marit - Äventyrarnas pedagog 
Lana  - Utforskarnas pedagog
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