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Utbildningsplan för Frilufts Förskolor 
 
Mål och metoder 
Vi arbetar efter Lpfö. 18, Läroplan för förskolan. Vi fokuserar på våra 7 rubriker Självständighet 
och identitet, Socialt samspel, Motorisk förmåga, Språk och kommunikation, Matematik och 
Naturvetenskap, Kreativitet och Fantasi. Vår verksamhet inom Frilufts Förskolor innehåller såväl 
övergripande och gemensamma mål som förskolespecifika. Övergripande och gemensamt för alla 
Frilufts Förskolor är att Förskolan skall vara Trygg, Rolig och Lärorik!  Vår strävan är att ge 
barnen många och rika tillfällen - planerade och spontana - till lek, aktivitet och inlärning i olika 
miljöer med naturen och uteverksamheten som bas. Vår metod är att arbeta med utomhus- och 
naturpedagogik och därigenom utgöra ett komplement till barnens övriga tid och liv. 
 
Frilufts Förskolors utomhus- och naturpedagogik  
 
Med Veda & Barke i Naturen 
Veda och Barke är med barnen under alla år på Frilufts Förskolor och följer barnen i de olika 
grupperna Upptäckare (de yngre), Utforskare och Äventyrare (de äldsta). 
Året om går barnen till skogen och/ eller vistas ute i naturen. Vintertid är det skidskola- Veda & 
Barke på skidor, och skridskoskola-  Veda & Barke på skridskor för de äldre barnen. Äventyrarna 
har alltid den verksamheten och de äldsta Utforskarna enligt vår öva-, pröva-, läraplan. Vi 
uppmuntrar alla barn som vill och har skidor att åka i närmiljön när snön finns. Pulkaåkning är en 
populär aktivitet för alla grupper.  Frilufts Förskolor har en gemensam ”Grön tråd” när vi vistas ute 
men ledorden är Trygg, Roligt och Lärorikt då väder och säkerhet styr omfattningen. Vårt dokument 
1:f ”Frilufts Förskolor Övar-prövar och lär med utomhuspedagogiken” beskriver hur vi arbetar med 
vår Lpfö 18 och använder utomhuspedagogiken som metod i arbetet tillsammans med barnen. 
 
Vi eftersträvar att kontinuerligt äta och laga mat på utflyktsplatsen eller gården. I huvudsak sker 
vilan ute och de barn som sover, sover i våra vindskydd på förskolans gård och/ eller på 
utflyktsplatsen. Äventyrarna har ”Hitta Vilse” (Civilförsvaret) under såväl den varma som kalla 
årstiden. Verksamheten varierar med barnets ålder och mognad samt förskolans  
geografiska förutsättningar.  
 
Övrigt vi anser är viktigt med vår verksamhet… 
Barnen skaffar sig erfarenheter av sin omgivning genom egna sinnesupplevelser. Genom att lukta, 
känna, lyssna, titta och jämföra bildar sig barnen uppfattning och får nya begrepp om olika föremål, 
tid, händelser med mera. Upplevelserna leder till resonemang kring olika företeelser och stimulerar 
till fortsatta undersökningar och upptäckter. Upptäckterna leder till nyfikenhet, samtal och frågor 
om Hur och Varför, olikheter och likheter blir naturliga. Vi lär oss matematiska begrepp genom att 
jämföra, sortera, mäta, och räkna. Språket tränar vi genom dagliga samtal och med lek, drama, 
sång, sagor samt ramsor. I skogen, på gården och ängen finns obegränsade tillfällen att träna 
motoriken   -att gå, klättra, springa, balansera, åla, krypa, hoppa, sparka boll blir självklarheter.  
När vi samlar småkryp och växter, knyter rep, sorterar och packar i och ur ryggsäck tränar vi 
förutom finmotorik även koordination, koncentration och uthållighet. Med naturen som 
inspirationskälla utforskar vi färg och form, hur olika material ser ut och känns, vad man kan 
använda dem till och så vidare. Att göra vattenfärg av blåbär, måla på snö, stenar och pinnar är 
roligt, spännande och inspirerande inlärningstillfällen. I leken bearbetar barnen händelser och 
upplevelser, skapar erfarenheter av kommunikation, turtagning med mera. 
Leken är grunden för att träna socialkompetens! 
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Avslutningsvis… 
Vår inriktning månar om barnens välmående och hälsa och vi lägger därmed stor vikt vid att under 
trevliga former servera barnen bra och näringsriktig mat enligt Livsmedelverkets riktlinjer gällande 
mat för barn i förskolan. Maten är levererad från Brasserie Maison och ca 30% av maten är 
ekologisk samt att alla mejeriprodukter är ekologiska. 
 
 

Utbildningsplan höstterminen 2020 Frilufts Förskolor 
Bullerbyn Upplands Väsby 
  
Vi välkomnar alla barn och föräldrar till en ny termin på Bullerbyn. 
 
Bullerbyns öppettider och mattider 
 
Förskolan är öppen måndag till fredag kl. 6.30 -17.30. Frukost serveras mellan 06.30 och 07.00, 
efter 7.30 tar vi emot barnen färdigklädda ute på gården.  
 
Vi äter alltid en frukt/smörgås på förmiddagen i samband med våra aktiviteter. Alla grupper äter 
lunch mellan 11.00 – 11.30, beroende på utflyktsdag eller vistelse på gården. Mellanmålet serveras 
mellan kl. 14.00 – 14.30. Vid ca 16.45 äter vi frukt. Våra öppnings- och stängningstider är 
anpassade efter föräldrars önskemål och Upplands Väsby kommuns riktlinjer.  
 
Viktigt är att barnens närvarotider efterföljs och att barnens dag avslutas vid hämtning.  
   
Vid frånvaro eller sjukdom meddelar ni detta vi frånvaroanmälan i Förskoleappen.  När 
barnet blir friskt meddelar ni förskolan senast kl. 07.30 på telefon 079 332 91 39 eller via 
förskoleappen. Detta är viktigt för oss att veta inför dagens aktiviteter, vikariebehov samt 
för att minska matsvinnet.  
 
Kontaktuppgifter 
 
Elsa Anagrius är rektor och nås på tel: 070 239 96 14 eller elsa@friluftsforskolor.se 
Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar som rör vår förskola. Bäst når ni förskolechefen 
på torsdag eftermiddag och fredagar. Elsa har endast ansvar för Bullerbyn och finns på så sätt 
alltid nära verksamheten och föräldrarna.  
 
Telefon till förskolan: 079 33 29 139 
Adress: Vintervägen 155, 194 64 Upplands Väsby 
Hemsida: www.friluftsforskolor.se 
 
Frilufts Förskolors kontor i Hässelby har telefonnummer 08-471 99 44. 
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Bullerbyns strävansmål 
 
”Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter 
och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen”   
 

Förskolans läroplan Lpfö. 18 
 
Vi på Bullerbyn vill ge alla barn en TRYGG, ROLIG och LÄRORIK tid på förskolan. Vi tycker att 
naturen är den plats där barnen på bästa möjliga sätt kan utveckla sin självkänsla, motorik, fantasi, 
kunskap och lek, därför är stor del av våran verksamhet utomhus. Vi ser till varje enskilt barns 
behov av att utvecklas i sin egen takt efter intresse, erfarenhet och förutsättningar. Vi arbetar 
mycket med gruppen där barnen vistas i under dagen, arbete med socialkompetens och empati 
har ett stort fokus. Vår strävan är att ge barnen rika upplevelser utanför förskolegården samt 
erbjuda lek och aktiviteter på vår gård. Vid val av aktiviteter och teman utgår vi från barnens 
intressen och erfarenheter som vi sedan följer med hjälp av pedagogisk dokumentation. 
Vi arbetar efter förskolans läroplan Lpfö. 18 samt Frilufts Förskolors egna styrdokument. Vi arbetar 
kontinuerligt med dokumentationer och utvärdering, uppföljning för att utveckla vårt arbete på 
förskolan. 
 
Vi pedagoger på Bullerbyn har som utvecklingsmål under hösten att: 
 

• Att fortsätta utveckla vårt arbete med utomhuspedagogik där vi fördjupar vår kunskap 
genom forskning och där naturen är vårt främsta rum för lärande tillsammans med barnen.  
 

o Under hösten ska varje enskild pedagog läsa och i grupp reflektera kring en 
vetenskaplig artikel som belyser utomhuspedagogiken och betydelsen av naturen 
som lärande rum. 

o Varje avdelning har under hösten ökat sin användning av naturen som lärande rum 
samt tydligt använda sig av naturmaterial och naturpedagogik utomhus såväl som 
inomhus.  

 
• Arbeta med att öka barnens reella inflytande över sin vardag på förskolan  

 
o Under hösten har varje pedagog läst och i grupp reflekterat över en till två 

vetenskapliga artiklar kring barns reella inflytande och innehållets betydelse för 
pedagogernas arbetssätt.  

o Varje avdelning har under hösten ökat barnens reella inflytande på förskolan.  
 
Frilufts Förskolors miljömål 2020: 

• Minska matsvinnet 
• Minska pappersförbrukningen 
• Minska energiförbrukningen 

Värdegrund och Plan för diskriminering och kränkandebehandling  
Värdegrunden innefattar barn, föräldrar och pedagoger.  

”Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att 
lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. 

Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin 
omvärld.”  

-Läroplan för förskolan 18 
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Vi på Bullerbyn har arbetat fram en Plan mot diskriminering och kränkande särbehandling som är 
ett levande dokument i hela vår verksamhet. Med hjälp av den samt Frilufts Förskolors 
gemensamma plan mot diskriminering och kränkande särbehandling, Lpfö 18, Grön Flagg samt 
material från barnkonventionen vill vi på Bullerbyn skapa en trygg förskola för alla barn som är i 
verksamheten.  

Vi pedagoger lyssnar in alla barn och ser deras behov och intressen. Vi som arbetar sträva alltid 
efter att vara nyfikna, medforskande och närvarande pedagoger. Bullerbyns plan mot 
diskriminering och kränkande särbehandling revideras varje år.  

All personal arbetar för att det inte ska förekomma någon form av diskriminering, trakasserier eller 
annan kränkande behandling på förskolan. Detta gör vi genom att vi ger barnen rätt verktyg vid 
eventuell konflikthantering, närvarande pedagoger, vuxna som lyssnar på barnens tankar och 
önskemål, öppen dialog med barn och föräldrar samt att vi återkommande har diskussioner och 
värdegrundsövningar i personalgruppen.  

Arbetet med Barnkonventionen kommer att gå ̊hand i hand med planen mot diskriminering och 
kränkande särbehandling. Vår vision är att på vår förskola ska alla (barn-pedagoger-föräldrar) 
kanna sig trygga och bli respekterade, oavsett kön, könsidentitet eller könstuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell laggning och ålder.  

Vi tillämpar nolltolerans gällande diskriminering samt trakasserier. Under höstterminen 2017 har 
vi anslutit oss till Förskolebrevet (tre ska bli noll) och kommer arbeta aktivt med deras material.  

Upptäckarna  
Upptäckarna har 12 barn 1 - 2,5 år. Där arbetar gruppansvariga Elin 40h (förskollärare), Rebecca 
35h (barnskötare) och Olivia 32 h (barnskötare).  
 
Upptäckarnas mål HT-20 
Trygghet 
På upptäckarna vill vi lägga en grund för utbildningens ledord Tryggt, Roligt och Lärorikt. Vi vill 
skapa en trygghet hos varje barn, både i grupp och enskilt. Detta genom tydliga rutiner i hur våra 
dagar ser ut, vara närvarande och lyssnande pedagoger så varje barn känner sig lyssnat på, samt 
genom att få öva och prova olika aktiviteter och upplevelser. 
 
Språk och kommunikation 
Vi har även som mål att ge barnen möjlighet att utveckla sin språkutveckling. Detta genom att vi 
som pedagoger benämner vad vi gör, material vi använder, upprepar och använder stödtecken. Vi 
kommer att ha samlingar med sång, rim och ramsor, där vi även använder oss av material för att 
förtydliga vad vi t ex sjunger om. Vi kommer ha högläsning då vi läser sagor och böcker. Vi kommer 
även ha undervisning i mindre grupper, så att alla barn känner att de blir lyssnade till och får tid att 
uttrycka sig på sitt sätt. 
 
Grovmotorik 
Vi har som mål att ge barnen olika utmaningar för att öva sin grovmotorik. Vi kommer t ex ha 
undervisningstillfällen med rörelselekar, dans till olika musikgenre och rytm. Vi kommer även öva 
yoga och utforska olika utmanade miljöer i skogen och i närområdet. 
 
Grön Flagg - Livsstil & hälsa 
Vi har som mål att ge barnen olika sätt och metoder att röra sig på. 
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Vi kommer arbeta med barnyoga med lugn musik under samlingen på morgonen. Detta för att börja 
dagen med långsamma, uppvärmande rörelser och låta barnen öva på att stressa mindre.  
Vi kommer att arbeta med mini-röris minst en gång i veckan. Detta innebär gymparörelser till musik 
och med olika direktiv som vi ska följa tillsammans.  
Vi kommer även arbeta mycket med tecken som stöd i barngruppen. Detta för att stödja de som 
inte har språket, men även för att tydliggöra vad vi säger och gör.  
 
Vi har som mål att ge barnen en uppfattning kring kroppens olika delar.  
Genom dans, rörelse, lek och stöd av tecken vill vi introducera olika kroppsdelar, vad de heter och 
vad man kan använda dem till.  
 
Utforskarna  
Utforskarna har 19 barn 2 - 4 år. Där arbetar gruppansvariga Emilia 40h (förskollärare), Mimi 38h 
(barnskötare), Caroline 35 h (barnskötare) och Elin 32h (resurs).  
 
Utforskarnas mål HT-20 
Då barngruppen under höstterminen är delvis ny vill vi stärka barnen i gruppen och främja barnens 
jagutveckling och den sociala kompetensen. Vi kommer att samtala om känslor och ge barnen 
verktyg att utöver sätta ord på sina egna känslor även se och tolka vad andra känner, detta för att 
skapa en trygg och empatisk grupp. Vi vill stärka barnens självkänsla och självförtroende. Med 
hjälp av aktiviteter och arbete i mindre grupper kommer vi pedagoger att stötta barnen i att våga ta 
plats i gruppen men också att låta andra ta plats och lyssna på dem. Vi vill skapa en grupp där 
olikheter ses som en tillgång och tas tillvara på.  
Genom aktiviteter i utbildningen vill vi ge barnen en lustfylld upplevelse av rörelse och stärka 
självförtroendet genom att våga prova på och utmana sin motoriska förmåga. Vi vill också ge 
barnen utrymme att varva ner i vardagen, ge avslappning en positiv känsla. Detta är en del av vårt 
arbete med grön flagg där vårt fokusområde är livsstil och hälsa.  
 
Ett av våra mål är att arbeta med språk och kommunikation. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla 
sitt språk och kommunikationsförmåga genom berättande, samtal och frågeställningar i vardagen 
och utbildningen i gruppen. Tillsammans med barnen vill vi också väcka en nyfikenhet kring böcker, 
sagor och ramsor. 
 
Vi vill att dagarna i skogen och på förskolan trygga, roliga och lärorika för alla barn. Tillsammans 
med Veda och Barke och genom vår öva-pröva läroplan lär vi oss om naturen när vi utforskar vår 
omgivning. Vi lägger stort fokus på vår utomhuspedagogik. Vårt mål är att ge barnen en positiv och 
lustfylld upplevelse av att vistas i natur och av friluftsliv i stort. Detta genom att erbjuda fri lek men 
även planerade aktiviteter utifrån barnens intressen, där utomhuspedagogiken ligger i fokus.  
 
Vi arbetar med Planen mot diskriminering och kränkande särbehandling samt Förskolebrevet. Vårt 
mål är att samtala tillsammans med barnen, både enskilt och i grupp, om känslor och ge barnen 
verktyg för att kunna sätta ord på sina känslor och upplevelser. Vårt mål är att synliggöra och stärka 
varje barns självkänsla och skapa ett gott självförtroende hos varje barn för att på så vis skapa 
trygghet i gruppen genom att vara närvarande och in lyssnande pedagoger. Vårt mål är att arbeta 
gruppstärkande genom gemensamma regellekar och aktiviteter, där alla barn får möjlighet att ta 
plats och uppleva sig som en tillgång till barngruppen i stort.  
 
Äventyrarna 
Äventyrarna har 21 barn 4 - 5 år. Där arbetar Elsa Anagrius 28h (förskollärare), gruppansvariga 
Josefine 35h (barnskötare), Sanna 32 h (barnskötare), Marianne 20h (förskollärare) samt Elin 32h 
(resurs). 
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Äventyrarnas mål HT-20 
Vid början av höstterminen strukturerar vi upp en stimulerande miljö ute såväl som inne för att 
bjuda in till ett utforskande, för att se och lära känna varandra, uppleva och utforska miljön 
tillsammans. Vi främjar jagutvecklingen, den sociala kompetensen, och nya gruppkonstellationer 
genom att vara närvarande i gruppen för att kunna stötta och bjuda in samt låta leken få ta en viktig 
plats i vår verksamhet.  Vi fortsätter vårt arbete med trygghet och integritet genom Förskolebrevet 
med Stopp min kropp, att alla ska känna rätten till sin egen kropp, att respektera både sig själv och 
andra, samt att Planen mot diskriminering och kränkande särbehandling alltid är aktuell och 
revideras under höstterminens gång.  
 
Vi vill knyta samman förskola och hem genom ett gemensamt projekt där en kompis (ett 
gosedjur) besöker varje barn under ett par dagar. Vi vill på så vis främja språkutvecklingen hos 
varje barn genom berättande. Stärka varje barns självförtroende och självkänsla genom se hela 
gruppen som en tillgång för att skapa ett öppet klimat där empati och känslouttryck ses som en 
tillgång.  
 
Vårt Grön Flagg arbete kommer nu fokusera på Livsstil och hälsa. Vi kommer fokusera på barnens 
intresse för kroppen och låta deras nyfikenhet, upptäckarlust och utforskande visa vägen. Vi vill ge 
barnen verktyg för att förstå vad hälsa är i ett bredare perspektiv både vad gäller mat, aktivitet, 
avslappning och välbefinnande.  
 
Vi kommer också att utforska hur vi människor kan påverka miljön genom att bl.a. återvinna, släcka 
lampor, matsvinn vilket är Friluftsförskolors miljömål 2020. Vi vill kontinuerligt återvinna tillsammans 
med barnen samt använda vår kompost i ett kretsloppstänk från höst till sommar.  
Vi kommer även att arbeta med Hitta Vilse i olika årstider.  
 
Ett gemensamt utvecklingsmål för Bullerbyn är vår utomhuspedagogik. Vi vill erbjuda barnen 
positiva upplevelser av natur och friluftsliv. Att man kan vistas i naturen alla årstider och ta del av 
allt som skogen erbjuder så som lugn och ro, utforskarglädje, nyfikenhet, naturvetenskap, teknik, 
motorik. Vi kommer även att arbeta med utomhuspedagogik, naturmaterial och naturvetenskap 
tillsammans med barnen såväl inne som ute.  
 
Schema för grupperna höstterminen 2020: 

 måndag Tisdag onsdag torsdag FREDAG 
UPPTÄCKA
RE 

Gården Skogen/näro
mrådet. 
Yoga 

Skogen/näro
mrådet.  

Skogen med 
matsäck  
 

Gården/näro
mrådet 

UTFORSKA
RE  

Gården/näro
mrådet 

Skogen med 
matsäck 
 

Skogen Skogen  Gården/näro
mrådet 

ÄVENTYRA
RE 

Gården/näro
mrådet 

Skogen 
 

Skogen med 
matsäck 

Skogen Gården/näro
mrådet 

 
 
Kalendarium höstterminen 2020 
 

• 15/ 9 Föräldramöte 18.30 - 20 
• 14/10 Samverkansmöte 17.30 – 19.00 
• 16/10 Utvecklingsdag Förskolan stängd – vid behov av omsorg kontakta 

rektor 
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• 11/12 Luciafriande, information om detta kommer separat.  

Samverkansgruppen träffas 1 ggr/termin. Höstens möte är den 14/10 mellan 18.00-19.30 på 
Bullerbyn. På mötet deltar Bullerbyns samverkansföräldrar, en gruppansvarig pedagog samt 
rektor. Alla föräldrar har möjlighet att ta kontakt med samverkansföräldern innan mötet och 
framföra synpunkter eller frågor som kan diskuteras på mötet. Samverkansföräldrarna väljs under 
höstens föräldramöte. Samverkansföräldrar för läsåret 2019/2020 är: Frida Emils mamma hos 
Utforskarna, Niklas Amandas pappa hos Utforskarna, Olof Alvas pappa hos Utforskarna 
samt Johanna Isas mamma hos Äventyrarna.  

Vi pedagoger på Bullerbyn ser framemot en trygg, rolig och 
lärorik höst och vinter tillsammans med er!  

 


