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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, 
vindskydd, 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.
Två vindskydd där barnen sover och vilar finns beläget på gården.
Maten tillagas och levereras från Brasserie Maison. Många produkter är ekologiska. 

Pedagoger
Upptäckare våren 2020
Sara, förskollärare 35 timmar
Therése, barnskötare 40 timmar                
Selver, barnskötare 40 timmar
Maria, resurs 32 timmar
Utforskare
Lovisa, barnskötare 40 timmar
Äventyrare
Beatrice, barnskötare 40 timmar
Peter, resurs 26 timmar
Resurs, 35 timmar
Ida, förskollärare 30 timmar i barngrupp och rektor 10 timmar

Under året har en pedagog gått på föräldraledighet, en har slutat och ersatts och en 
har slutat och kommit tillbaka. Vi har också fått tillgång till extra resurs under 
vårterminen.

Barngruppen
Under läsåret har vi haft 40 barn på Lantgården.
Upptäckare 17 barn
Utforskare 10 barn  
Äventyrare 13 barn 
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. 

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. Under en planeringsdag i augusti och januari planerade vi terminens 
arbete mot våra gemensamma mål. Då resultatet av Sollentuna kommuns 
kundundersökning kom tillbaka under våren arbetade vi tillsammans fram en ny 
åtgärdsplan för Lantgården till hösten. På våra utvecklingsdagar i oktober och april 
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diskuterade och utvecklade vi arbetet med pedagogisk dokumentation, digitalisering 
och vår utomhuspedagogik. Vi har också fokuserat på arbetet 
med Förskolebrevet och hur vi skyddar barnens integritet 
samtidigt som vi ska vara synliga för varandra. En viktig del i 
utvecklingsdagarna är också att skapa en härlig arbetsgrupp 
med samarbetsvilja som jobbar åt samma håll. Vårterminens 
träffar med pedagoger från andra förskolor genomfördes till viss 
del, men vi fick också prova på att genomföra en förskollärarträff digitalt. Detta då 
Coronapandemin satte stopp för sociala sammanhang i stor utsträckning.
Alla pedagoger har under året svarat på pedagogenkäter och genomfört 
brandutbildning. Hela arbetslaget har fått handledning av Frilufts Förskolors special 
pedagog när behov funnits.

Personalen har haft 1 timme reflektionstid enskilt och 1 timme med arbetslaget varje 
vecka. Vi har här haft stort fokus på att alltid utgå från vår reflektion för att kunna gå 
vidare i arbetet, att se det som vår motor har varit ett fokus under året. Detta har lett 
till att vi utvecklat våra pedagogiska dokumentationer vilket vi kommer fortsätta med 
under nästa år.

Samverkan med vårdnadshavare
I Förskoleappen är vårdnadshavarna delaktiga i barnens lärande under dagen. Alla 
gruppers pedagogiska dokumentation finns uppsatt både ute och inne. Flera gånger 
om året kommer även information till vårdnadshavarna från rektor. Vi har haft 
samverkansmöte tillsammans med representanter av vårdnadshavare från varje 
avdelning. Under hösten hade vi två möten och under våren inget. Detta då 
Coronapandemin satte stopp för denna sammankomst och vårdnadshavarna kände 
inte att det fanns ett behov.
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 i Förskolappen. 
På hösten hade vi Luciafirande då alla vårdnadshavare, släkt och vänner var 
välkomna. Vi bjöd på glögg och pepparkakor. På våren blev den traditionella 
picknicken inställd och vi hade istället ett drop-ut där barnen fick visa 
vårdnadshavarna vad vi jobbat med under året, gå en tipspromenad och avnjuta en 
smoothie.

Verksamheten och styrdokument
Vi har arbetat enligt läroplanen (Lpfö18) med stöd av Övar-prövar-lär med 
naturpedagogiken, Gröna Tråden, Våra mål i verksamhetsplanen och Grön Flagg. 
Med Veda & Barke är det Tryggt, Roligt och Lärorikt på förskolan.

Gemensamma mål på hela förskolan har varit att utveckla den pedagogiska 
dokumentationen, vår utomhuspedagogik samt Frilufts Förskolors Miljömål: 
Papperssvinn, matsvinn och spara energi. 

Minska pappersförbrukning: Vi har köpt in ritblock som barnen kan rita i, använda en 
pappershandduk, spara papper när dom klipper och använda till annat, tillexempel 
fyllningsmaterial då vi tillverkade egna käpphästar. 
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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 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 Övar-prövar-lär genom att uppmuntras att klara sig själva och 
att vistas på sin skogsplats där vi äter och vilar. 

Inom Grön Flagg har vi jobbat med temat: Skräp och Avfall där våra 
fokusområden har varit, Ren natur, Kompostera och Källsortering.
Vi har tillsammans med barnen besökt återvinningen minst en gång i 
månaden. Där samtalar vi om vilket skräp som ska i vilken behållare 
och om vikten av att återvinna sitt skräp. Vi håller komposterna på 
gården igång och matar dem med lita av det som blir kvar efter vi ätit 
mellanmål, såsom fruktskruttar och liknande. Hittar vi skräp på vägen till och från 
skogen får det följa med oss till förskolan och vidare till återvinningen.
Vi har också deltagit i den årliga Skräpplockarveckan.

Tidigt på höstterminen gjordes en kartläggning över vad vi behöver fokusera på i vår 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Ungefär varannan månad har vi 
sedan följt upp och utvärderat planen och kommit fram till nya fokusområden.

Vi har arbetat med jämställdhetsplanen där vi har observerat, utvärderat och 
utvecklat miljön inne och ute. Barnen har varit med och utvecklat de olika stationerna 
på gården. Pedagogerna har arbetat med barns inflytande och att varje barn är unikt.

Lantgården har flera traditioner som vi har genomfört under läsåret. Luciafirande med 
glögg och pepparkakor. Jullunch där barnen väljer bland traditionell julmat och på 
natten innan hade tomten besökt förskolan och lämnat ett paket. Julgransplundring 
med dans kring granen som vi själva tillverkat. 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 i år dessvärre fått ställa in Veda & Barkes skidlopp som är en gammal 
tradition då det inte kom någon snö detta läsår. Som avslut på våren hade 
Äventyrarna övat in en teater som de framförde för resten av barnen och 
pedagogerna på förskolan. Efter det sjöng vi tillsammans lite sommarsånger. 
Äventyrarna som börjar skolan efter sommaren blev inbjudna en kväll på 
avslutningsmiddag, en ny tradition på Lantgården.

Vi har tagit emot barnen ute varje dag. Torsdag och fredag har vi haft samling/
fruktstund på förskolan och därefter aktiviteter på gården. 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, 
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fantasi och lekkompetens får möjlighet att utvecklas. Våra måltider har vi ätit ute i 
skogen eller på förskolan större delen av läsåret så länge vädret har tillåtit. Barnen 
vilar ute i vindskyddet eller i skogen. På eftermiddagarna har det erbjudits olika typer 
av aktiviteter vid olika stationer.

Då vintern aldrig kom på riktigt fick Veda & Barkes skidskola ställas in. Äventyrarna 
fick vid några tillfällen åka till Sollentunavallen och ha skridskoskola. Där lär vi oss 
grunderna i att åka skridskor på ett lekfullt sätt.

Vi har under året haft att utveckla utomhuspedagogiken som ett av våra mål. Med 
hjälp av GrönaTråden och Övar-prövar-lär med naturpedagogiken, som har 
utarbetats gemensamt för hela Frilufts Förskolor har vi samtalat och arbetat med 
detta. Vi hade också på vårens utvecklingsdag en halvdag i skogen där vi pedagoger 
fick öva oss i hur vi kan koppla det arbete vi gör med barnen i naturen till vår läroplan 
(Lpfö18)
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. 

                      
Utvecklingsområden inför hösten 2020
# Utveckla våra odlingar
# Fortsätta utveckla den pedagogiska dokumentationen
# Använda ännu mer tecken tillsammans med barnen
# Utveckla vårt arbete med barnkonventionen

                                                    
                          

Upptäckare

Självständighet och identitet
På samlingen sjunger vi ”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. Vid fruktstunden får barnen turas 
om att dela ut frukt, och genom att säga ja tack! och nej tack! (barns inflytande).
Vi uppmuntrar barnen att vara självständiga vid av- och påklädning, blöjbytet, 
hantera sin ryggsäck och att använda kniv, gaffel eller sked. (”Jag kan”/”Jag vill”) 
samt att kunna fråga om hjälp när det behövs.

Under hösten har vi välkomnat flera nya kompisar och vi har jobbat mycket med att 
få ihop gruppen.
På vårterminen har vi ändrat och utvecklat innemiljön och några rutiner för att det ska 
bli smidigare för barnen och för oss pedagoger. 
Vi har haft en kortare fruktstund på morgonen där vi pratar om vad som händer under 
dagen, innan maten har vi en sångsamling inne så blöjbyten och deras händer blir 
tvättade. De behöver inte sitta och vänta på maten och vi behöver inte gå och hämta 
barnen för att byta blöja och sedan gå och hämta barnen för att tvätta händerna.
Vid samlingen på vårterminen har barnen fått leta efter sitt namn (känna igen sin 
namnbild).
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Dom tar sina ryggsäckar själva och ställer sig i led tillsammans för att hålla i varandra 
eller vagnen.

Under våren har vi jobbat mycket med att hjälpa barnen att 
vara självständiga (och hjälpa varandra). 
Många av våra yngsta upptäckare har kommit underfund med 
att dom faktiskt kan göra mycket själva, som att klä på sig 
och ta av sig blöjan själv, hänga upp sina kläder på kroken 
osv. 
Vi har från ett barns sida gått hem till varandra och tagit kort 
på barnens dörrar och satt upp på väggen med en bild på 

barnen som barnen uppskattat.

Vi har bytt till låga bord och låga stolar så de själva kan klättra upp på stolen eller 
hämta något de tappat.
Vi har tagit ner deras blöjor på deras nivå så de kan ta deras blöja själv. 
Barnen har fått duka själva och de får hjälpa till att duka fram och duka av 
mellanmålet.

Socialt samspel
Tillsammans pratar vi om hur man är en bra kompis. Barnen fick komma med förslag 
på hur man är en bra kompis och tillverkade en gemensam tavla med hjärtan vid alla-
hjärtansdag, som vi satte upp på väggen. Vi uppmanar barnen att samarbeta. 
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.
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 det är 
något som hen inte vill och att visa empati när någon är ledsen, att ”göra förlåt”.  
Dom har även hittat en hög sten som man kan klättra upp på och dom hjälper 
varandra att komma upp. 

I skogen finns det så mycket att upptäcka och utforska! Barnen bjuder in varandra till 
lek och leken fortsätter längre stunder på samma plats (rollekar).
Vi har på vårterminen köpt in nytt material som barnen uppskattat och lekt mycket 
med.

Språk och kommunikation
Språket har vi främjat genom dagliga samtal och med 
lek, drama, sång, rim och ramsor, 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 (dialog).

Vi arbetar med namnlapparna och lär oss namnbilden, 
vilken bokstav mitt namn börjar på, vilken bokstav börjar kompisens namn på? Våra 
äldre upptäckare har också fått öva på att stava sina namn.
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Matematik
Vi startar dagen med att räkna hur många kompisar som är här, hur många som är 
borta. I skogen sorterar vi naturens material (långa pinnar, korta pinnar, stora kottar, 

små kottar etc.)
På våra promenader har vi uppmärksammat 

olika former på skyltar och pratat om vad 
de betyder.

Barnen har lärt sig att sortera leksakerna 
och var leksakerna ”bor”. 

De äldsta mötte Mönstermonstret i skogen 
och barnen fick hitta olika naturmaterial och 

bilda mönster med. 
Vi har jobbat med lägesord genom att läsa 

flanosagan om Totte.

Motorisk förmåga
Skogen är vår bästa lekplats. Vi har dansat och lekt rörelselekar både i skogen och 
på förskolegården.
Vår finmotorik har vi tränat genom att klä på och av oss, ritat och målat. 
 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.

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.

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).

På våren när djuren börjat vakna till liv har nyckelpigan varit 
ett stort intresse för våra upptäckare, vi går med luppar 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 har en skräphink med oss varje gång vi går utanför 
gården. (Grön flagg)
Vi har planterat tomater, och en tallkotte. 
Vi fortsätter också att prata om sopsortering och varför man 
gör det. Vi går till återvinningen och sorterar papper, plast, 
metall och glas. 
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Kreativitet och fantasi
Genom leken utvecklar de sin kreativitet och fantasi, vi har köpt in mer 
utklädningskläder.
Vi tar vara på deras intresse och ideér. 
På valborg gjorde vi en egen brasa och lyssnade på vårsånger och barnen 
tillverkade egna brasor av naturmaterial och lite rött och gult prasselpapper.
Vi har använt en påse på samlingen där vi har olika konkret material, och nya sånger 
som ballongsången.

Utforskarna

Självständighet och identitet
Vi brukar börja morgonsamlingen 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. 
Barnen har fått turas om att gå först och sist i ledet på väg till skogen. Vi har hjälpts 
åt att räkna alla kompisar innan vi gått iväg på utflykt och innan vi går tillbaks till 
förskolan, på så sätt har barnen tränat på att vänta in och ha koll på sina kompisar 
och då övar vi samtidigt på matematik.
Vi har tränat på att göra mycket själv, både i på- och avklädning, vid matsituationerna 
där barnen fått stå i kö och lägga upp mat själva, med ryggsäckarna och matlådor i 
skogen genom både motorik att få på sig ryggsäckarna själva och att hålla koll på 
sina egna saker.
På våren hade vi en dag där barnen fick ta med en leksak till förskolan som de de 
fick visa upp för sina kompisar under morgonsamlingen. Då fick barnen även välja 
om de ville berätta om sin leksak. Barnen övade på turtagning och språk, och det 
syntes stolthet när det var ens tur att visa.

Socialt samspel
I vardagen övar vi hela tiden på hur vi är mot varandra och hur vi löser konflikter. Det 
är viktigt att varje barn får chans att förklara och lösa de situationer som uppstår. Vi 
pedagoger ska då kunna fungera som ett stöd när barnen pratar eller hanterar 
konflikterna mellan varandra, vi ser till att alla får säga sitt och att det bli löst.
Vi övar på att väntar i kö till handtvätten och när vi ska ta maten. Vi övar på att säga 
ja, tack och nej, tack. Hur man ber om mer frukt eller om hjälp med saker. 

Språk och kommunikation
Språket har vi främjat genom dagliga samtal och med lek, sång, sagor samt 
skapande och rörelse. 
När vi gått till skogen har vi haft sagokort med oss, kort med olika bilder på och med 
hjälp av dom har vi hittat på sagor och barnen har fått hitta på egna som dom 
berättat för inför mindre grupper. Vi har även sjungit sånger och gjort ramsor.
På gården så har barnen gillat att rita i sina block och de har ibland fått välja att 
färglägga bilder som vi skrivit ut. I blocken har barnen övat på att skriva bokstäver för 
det tycker de är kul. 
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Vi har alltid böcker framme som barnen gärna tittar i, antingen med en fröken eller så 
har de tittat och berättat själv vad som händer i boken.
Vid några tillfällen har vi använt blue-boten som är en robot som man ska 
programmeras så den styrs från punkt A till B och det har barnen fått hjälpas åt med, 
de har varit i par och fått turas om och säga ifall roboten ska gå fram, bak, höger eller 
vänster och sen trycka på knapparna.

Matematik
Vi har också gjort ett uppskattat formspel som vi tagit med oss ut i skogen. Under 
vårterminen har vi fortsatt med formerna genom sagor och när vi har gått till skogen 
har vi hållit utkik i naturen och våran omgivning, där vi sett bl.a. skyltar i olika former.

Vi har haft med oss sifferkort och barnen har fått samla pinnar, 
kottar och andra naturmaterial och lägga rätt antal under rätt 
siffra. Vi har också jämfört de olika materialen och delat upp i 
kategorier som t.ex. långa, kort, hårda, mjuka osv.
Barnen har fått gjort mandalas i skogen med hjälp av 
naturmaterial.  
  

Motorisk förmåga
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.

Under våren har vi fortsatt att leka i skogen och vi har även utnyttjat Vibys utegym 
där vi lekt mycket. Vi har blåst såpbubblor och vi har fått plankor som man kan bära 
och bygga kojor med. Vi har ritat och målat, bl.a. tavlor till en kiosk som vi börjat göra 
i ordning. 

Naturvetenskap och teknik
Under våren har vi jobbat med allemansrätten. Vi har läst ur 
allemansrätten och pratat om de olika ”reglerna”, varför vi inte 
får störa och förstöra i naturen. Barnen har fått färglägga 
olika teckningar som visar vad man får och inte får göra i 
skogen och sedan har vi satt ihop teckningarna till en bok 
som barnen fått ta hem. I samband med detta och håll 
Sverige rent har vi också plockat mycket skräp i vår närmiljö. 
Vi har gått på skräp-promenader och haft med påsar eller 
hinkar till skogen så att vi alltid kan hålla utkik och städa upp 
det skräp vi hittar. Sen har vi sorterat och gått till 
återvinningsstationen där vi slängt skräpet.
Vi har tittat i luppar och tittat i böcker om insekter, sniglar och 
annat som finns i skogen. I vinbärsbuskarna finns det många insekter och särskilt 
nyckelpigorna har varit många, vi har räknat deras prickar och lärt oss lite fakta om 
nyckelpigorna.
Vi har tränat på programmering där vi började med att sortera naturmaterial i olika 
högar, och gjort lekar t.ex. ”Simon säger” där barnen fått öva på att ta instruktioner. Vi 
har som sagt även använt oss av blue-botten för att prova på programmering. 
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Kreativitet och fantasi
I den fria leken har barnen fått utrymme för sin fantasi. En pinne har blivit en docka 
och i skogen har vi pratat om trollen. Finns de här i skogen och i så fall var och hur 
ser de ut egentligen?

Äventyrarna

Vi startar varje dag med en samling där vi sjunger Godmorgon-sången och en 
närvaro-sång. Genom att börja dagen med en samling får barnen en tydlig överblick 
över dagen, vilka som är här och en känsla av samhörighet.
Vi började höstterminen med att lära känna varandra med 
hjälp utav samarbetsövningar i form av lekar. Lekarna 
övergick till motorikövningar, där vi bland annat utmanade 
oss i att klättra upp för berg med hjälp av rep - JAG VÅGAR, 
JAG KAN! Om man tyckte det var läskigt fick man hjälp av 
Veda. 

Barnen visade under hösten ett stort intresse utav 
superhjältar så med deras inflytande skapades temat 
Superhjältar. De fick tillverka egna superhjältar och redovisa 
vilka deras starkaste egenskaper var.

När kylan kröp på blev det tid för Lucia och vinteraktiviteter. Tyvärr bjöd denna vinter 
inte på så mycket snö, där med blev skidskolan inställd och skridskoskolan fick flyttas 
från egen spolad is till Sollentunavallen. Där fick barnen delta med Veda och Barke 
och öva sina motoriska förmågor på isen. 

Vi har vid olika tillfällen har vi använt mikroskopet och tittat på olika saker i naturen 
som till exempel olika löv - Hur ser de ut? - Har de olika mönster? Vi tittade även på 
olika djur som hittats och fångat barnens intresse. En dag hittade vi en död fluga 
bakom ett skåp inne på förskolan. Efter att på samlingen undersökt alla dess olika 
delar blev det begravning på gården. Här fick barnen chans att prata om vad en 
begravning är, vad händer när vi dör?
Naturvetenskap och teknik.

 
Vi har även använt oss av Blue-Bot för att öva oss inom 
programmering. I vårt arbete med programmering har vi också 
använt oss av Veda & Barke när vi varit i skogen och barnen fått 
programmera varandra. 

I vårat Grön flagg arbeta har vi fokuserat på att besöka 
återvinningen, där barnen har haft stor delaktighet i att rätt sak på 
rätt plats.

Komposterna på våran gård har vi använt till fruktrester då det blivit mycket jord i 
dem så vi hoppas på att kunna lägga i våra odlingslådor. 

Vårterminens stora fokus hos barnen har varit att utveckla vårat Cafe på gården, där 
barnen har varit med att ordnat i uterummet, samt använt sin kreativitet och fantasi 
till att tillverka godsaker i form av trolldeg, naturmaterial och återvinningsmaterial.
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En rödtråd genom hela året är LEKEN, vi har haft stort fokus på både den fria leken 
samt den gemensamt styrda leken och barnen har övat sitt sociala samspel i olika 
konstellationer. Barnens egna reflektion över leken är att den bästa leken har varit 
med deltagande pedagoger. 
Barnen har också mötts av mycket böcker och bokstäver, sång och musik. Vi har läst 
många olika sagor och haft samtal om dess innehåll. Detta har lett till att de visat 
intresse för bokstäver och vi har då använt oss av kaplastavar där vi skrivit ord som 
barnen är intresserade av. Med dessa stavar som mallar har barnen övat på att 
”härmskriva”. Språk och kommunikation

Under våren har Äventyrarna också fått jobba med Hitta 
Vilse, ett material där barnen får lära sig vad man ska göra 
om man kommer bort från de andra på utflykten. 

Äventyrarna avslutar sin sista tid på förskolan med att skapa 
en teater uti från Veda och Barkes bok ”klä ut sig - att våga”. 
Teatern utmanade barnens självständighet och identitet, 
genom tillverkning av kläder och scen fick barnen måla och skapa. 

Vi har haft ett mycket lärorikt och trevligt läsår tillsammans med era barn, nu 
ser vi fram emot en fin underbar sommar med mycket sol, värme och bad!

Pedagogerna på Lantgården
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