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Förskolans yttre och inre miljö
Lunden ligger i naturnära Gribbylund. När vi kliver utanför skolgården och korsar 
vägen är vi i skogen. 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 restaurang Brasserie Maison. Maten lagas 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 8 barn födda 2014. Jessica har 
varit deras ansvarspedagog. I Utforskargruppen har det varit 17 barn födda 2015 och 
2016 och Karin, Ann och Asana har haft hand om gruppen. Lunden har haft ett 
resursstöd på 30 timmar under hela året. Upptäckarna blev totalt 15 barn födda 
2017, 2018 och 2019 i och med inskolningen i maj. På höstterminen var Cecilia 
ansvarig för gruppen och på vårterminen Lovisa. Cecilia avslutade sin tjänst i 
februari. Emma har varit Upptäckarpedagog och en tredje tjänst hos Upptäckarna har 
bemannats med vikarie. Största delen av vårterminen av Daniela. 

Personalen på Lunden
Karin som är förskollärare är ansvarspedagog för Utforskarna och har arbetat 
tillsammans med Ann och Asana som båda är barnskötare. 
Jessica är barnskötare och har under läsåret varit Äventyrarpedagog. 
Lovisa, förskollärare tog vid som ansvarspedagog av Cecilia som också var 
förskollärare hos Upptäckarna och har arbetat tillsammans med Emma barnskötare. 
Emma fick en anställning hos Frilufts Förskolor på våren efter att arbetat som vikarie 
för Caroline under föräldraledigheten. Caroline har sagt upp sin tjänst. Lovisa har 
sagt upp sin tjänst. 
Pia är rektor för Lunden i Gribbylund och Broby i Erikslund.

Planering och utveckling
I början på varje termin stänger Lunden en dag för att planera arbetet inför påbörjad 
termin. Då sammanställer vi en gemensam utbildningsplan med mål för vår 
pedagogiska verksamhet utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö18) och våra tidigare 
utvärderingar av verksamheten. 
En gång per termin har vi en utvecklingsdag. På höstens utvecklingsdag erbjöds 
möjlighet till omsorg på någon av Frilufts Förskolors två andra förskolor i Täby. 
Höstens arbete innefattade att upprätta en gemensam plan mot diskriminering och 
kränkande behandling som ett pågående arbete under hela läsåret. På vårens 
utvecklingsdag förtydligade vi arbetet med läroplanen 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. Förskollärarna deltog på våren i en digital föreläsning om 
språkligt samspel. 
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Föräldrasamverkan
Lunden hade under året två samverkansföräldrar. Samverkansföräldrar, 
ansvarspedagoger och rektor har under läsåret haft ett möte på höstterminen. Även 
årets föräldramöte hölls på höstterminen. 

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. 

Vi bjöd i slutet på maj in till Öppet hus och lekstund på gården för nya barn och de 
familjer 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 Förskolor 
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 naturpedaogiken 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.  

Mitt magiska jag
Lundens gemensamma tema över hela året och hela förskolan har varit ”Mitt 
magiska jag”. Först gjorde pedagogerna tankekartor över vad det kunde innebära. På 
föräldramötet blev föräldrarna inbjudna att göra detsamma och sedan introducerades 
barnen på olika sätt i temat. Arbetet med mitt magiska jag var störst på höstterminen 
med känslor och kompisskap hos Upptäckarna och Utforskarna medan Äventyrarna 
har arbetat jämnt över hela året med den egna kroppen och lekens påverkan på det 
sociala samspelet. 

Grön Flagg
Årets tema Klimat och Energi innehöll de tre delmålen –”Energi vad är det? Genom 
Eld, Vind och Vatten”, ”Återvinning”, ”Kroppens energi”. 
På vårterminen utvecklades återvinningsarbetet på Lunden i och med introduktionen 
av skräpmonster. Skräpplockardagarna hölls i anslutning till valborg då våren 
välkomnades genom att städa och hålla rent i våran skog. Upptäckarna har varit 
aktiva i kompostarbetet och Äventyrarna har utfört många experiment förknippat med 
energiområdena. Grupperna har arbetat olika mycket med delmålen och känt efter 
vad som passar för olika åldersgrupper och följt barnens intressen.  

Pedagogisk dokumentation
Pedagogerna dokumenterar sina barngrupper i Förskoleappen.
När barnet slutar på förskolan laddar föräldrarna själva hem dokumentationerna om 
sitt barn. 
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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. Likabehandlingsarbetet har under året handlat om allas lika värde och 
bemötandet av alla människor sker efter förutsättningar och behov. 
I Barnkonventionsarbetet har artikel 31 haft stort fokus i arbetet. Den handlar om 
leken och barns rätt till lek, vila och fritid. Pedagogerna har deltagit i den fria leken 
och drivit till utveckling, introducerat nya lekar och varit med och bestämt regler och 
förhållningssätt. 

Utvecklingsområde inför höstterminen 2020
Till hösten 2020 ska Lundens personal tillsammans med barnen djupdyka i den 
digitala världen. Hur vill vi använda den i naturpedagogiken? Vad kan barnen lära sig 
och varandra om digitalisering? Vi tar också med oss naturen in i våra lokaler till 
vintern och funderar på hur vi kan låta naturpedagogiken vara levande även under 
den period när vi är mera inne. 

Upptäckare
Upptäckarna fick i december en ny förskollärare och en annan slutade en bit in på 
vårterminen. I temat Mitt magiska jag har känslor varit centralt hela läsåret. I 
samlingarna använde vi känslokort och vi tittade på videoklipp som vi sedan har 
samtalat kring. Flera av barnen har haft individuella samtal med en pedagog där de 
utmanats att tala kring sina känslor. Vi har utforskat identitet genom att använda oss 
av identitetsfotokort på barnen i samlingarna, något som gett oss tillfälle samtala 
kring den egna identiteten och kring de barn som inte varit på plats.
Under året har vi haft stort fokus på rutiner och trygghet. Vi har arbetat med 
återkommande sånger med bildstöd under samlingar vilket har givit barnen ett 
fundament att ankra dagen kring. Turtagning har tillämpats vid användning av 
sångpåsen i samlingarna. På grund av restriktionerna kring Covid-19 var delar av 
barngruppen ett tag hemma och det innebar stora förändringar för barnen. Vi var 
noga med att prata om de frånvarande barnen för att visa dem att de barn som var 
hemma är en del av gruppen även om de inte fysiskt är på förskolan. Under våra 
promenader har barnen övat sig på att hålla en kompis i handen. I den viktiga leken 
har barnen givits förutsättningar till utveckling genom pedagogledd lek och fri lek.

Vi har gjort utflykter till skogen, ängen och till lekparken. I de olika miljöerna utmanas 
den motoriska förmågan på olikt vis genom att bland annat klättra på stenar, 
promenera samt springa upp och nedför backar i skogen. Lekställningen och 
bänkarna på vår gård har också givit barnen möjligheter att träna sin balans och att 
utmana sin grovmotoriska förmåga genom att klättra och åka rutschkana. Barnen har 
tränat sin finmotoriska förmåga när de ätit med bestick och övat på att skära sin egen 
mat, samt när de använt redskap som spadar vid lek och penslar till målning. Även 
när de dragit i dragkedjor för att öppna och stänga sina ryggsäckar och jackor har 
den förmågan tränats.
Vi har arbetat aktivt med att lyssna på barnens verbala och kroppsliga 
kommunikation samt att bekräfta dessa till barnet. Det ser vi som en del i 
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värdegrunden enligt Lpfö18, som beskriver att var och en som arbetar i förskolan ska 
visa respekt för varje människas egenvärde. Barnen har lyssnat på högläsning om 
Sagan om Guldlock (Före Bornholmsmodellen), ett exempel på att barnen i likhet 
som det beskrivs i Lpfö18 stimulerats till nyfikenhet och att utveckla sitt språk. Här 
har vi också använt TAKK, tecken som alternativ kommunikation, för att öka barnens 
språkförståelse. 

Vi har arbetat med matematik i den dagliga verksamheten i bland annat 
rutinsituationer som fruktstund, måltider och samlingar när vi till exempel benämner 
fruktens storlek med ord.

Komposten på vår gård har varit grunden i Grön Flagg-arbetet för oss denna termin. 
Barnen har tömt fruktskal däri och fått en grund i de naturliga kretsloppen och om 
elementet jord. Vi har arbetat med vatten som vi fryste in och tinade och kände på. Vi 
har snuddat vid elementet vind, vinden som lyfte vårt fallskärmstyg ute på ängen.

Barnen har arbetat med teknik bland annat när de övat sig på att klä på sig själva, 
använt bestick vid måltider samt tvättat sina händer. 

Barnen har bland annat fått välja vilken sång vi ska sjunga när vi går promenader 
och välja djur i sångpåsen på samlingarna. Vi har samtalat aktivt med barnen för att 
ta reda på vari deras intressen ligger.

Vi har arbetat med lera och vattenfärger. I skogen har vi fantiserat om stockar som 
blir till bussar och barnen har tyckt att det varit spännande att höra om Veda och 
Barke, som varit med oss när vi går ut på utflykt. Veda och Barke har varit ett bra 
pedagogiskt hjälpmedel för att barnens kreativitet och fantasi ska kunna växa liksom 
deras medkänsla för varandra. Om något barn till exempel har glömt matsäck, har 
förmodligen Veda en extra frukt med.

Emma och Lovisa - Upptäckarnas pedagoger
Utforskare
Hösten startade med en grupp på 16 stycken barn. Barnen kände varandra sedan 
tidigare men alla hade inte gått i samma grupp vilket gjorde att socialt samspel och 
värdegrund blev viktiga ledord att starta terminen med. Vi påbörjade under hösten 
arbetet med temat ”Mitt magiska jag”. I början av terminen låg observationer och 
dokumentationer kring barnens intressen inom området i fokus. Två spår växte fram 
som relevanta för barnens egna utforskande: identitet & känslor. Dessa uppslag 
fanns som idéer dels i personalens tankekarta men också utifrån vårdnadshavares 
uppslag från höstens föräldramöte. 

Barnen har visat stort engagemang och nyfikenhet inför vårt projekt. Många var 
väldigt intresserade av sina egna namn och egna bokstäver, vilket växte ytterligare 
under hösten. De var också nyfikna på varandras namn, genom stavelser, bokstäver, 
förnamn samt efternamn, även på olika familjemedlemmars olika namn. Spontant 
fortsatte samtalen kring sin familj, sig själv, var och hur man bor inklusive nyfikenhet 
inför varandras olika levnadsförhållanden. Arbetet med sig själv och identitet fortsatte 
under våren. Då hade vi bland annat matematikuppdrag kopplade till kroppen, vi 
räknade, mätte och jämförde olika delar på kroppen i relation till naturen. I projektet 
har FN:s barnkonvention varit aktuellt och vi har använt oss av ”kompisböckerna” 
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som ett led i att synliggöra konventionen för barnen, framförallt under hösten. Arbetet 
med känslor under hösten var bra men ganska kort. Vi fortsatte bygga vidare på och 
utveckla ett medvetet arbetssätt kring känslor under våren, då många barn fortsatt 
behövde stöd i detta. I undervisningen provade vi känslolekar där vi tränade på att 
identifiera olika känslouttryck.

Vi har en dag i veckan haft gruppstärkande lekar som vi gjort hela gruppen 
tillsammans. Vi såg en utveckling under hösten där konflikterna under dessa dagar 
har minskat. Barnen har bland annat fått möjlighet att träna på turtagning, positiv 
kroppskontakt, att stå i centrum, prova olika känslor, motorik och samspel.

Som ett språktränande verktyg har vi använt oss av ”Före Bornholmsmodellen” med 
särskilda språksamlingar. Barnen har fått träna på att identifiera och använda sig av 
olika typer av språkliga moment genom rim, ramsor och sagor. Vi har bland annat 
berört stavelser, rimmets uppbyggnad, språklig medvetenhet, berättande, skriftens 
betydelse etc. Vi har också använt oss mycket av TAKK (Tecken som alternativ 
kompletterande kommunikation) vilket barnen har tagit till sig och visat en nyfikenhet 
inför. 

Under året har vi haft Veckans bok då barnen fått ta med sig en bok hemifrån. De 
barn som har haft med sig bok har visat en stolthet och varit glada för att ta med sig 
en bok. Övriga barn har också visat stort intresse och nyfikenhet, de ställer frågor 
och uppmuntrar varandra att berätta mer. 

Uppstarten till det nya Grön Flagg temat (Klimat och energi) påbörjades i slutet av 
höstterminen. Det var en positiv start där barnen fick börja bekanta sig med de olika 
begreppen, främst energi genom vindkraft. Det här fördjupades under våren och 
utöver vindkraft arbetade vi med solens energi samt vattenkraft. Vi har undersökt 
inom det naturvetenskapliga området genom att prova både fysiska fenomen och 
teknik, barnen har fått ställa hypoteser som vi sedan provat. Vi har tittat på naturen 
och utforskat hur man kan läsa av t ex åt vilket håll det blåser eller i vilket vatten det 
kan passa att utnyttja vattenkraft. På våren introducerade vi i samband med den 
årliga skräpplockardagen så kallade ”sopsamlarmonster” som ett led i vårt 
utvecklingsområde ”återvinning” i Grön Flagg. Sopsamlarmonsterna är ett gäng 
monster som tycker om att samla på olika material. Genom dagens miljövärdar har 
Utforskarna fått vara delaktiga i det skräp som blir under en dag på förskolan och 
hjälpt till att sortera det. 

Under våra utflykter, tre dagar i veckan, har vi två av dagarna haft indelat i ”Veda och 
Barke grupper” som har varit åldersblandade. Det har varit positivt och barnen har 
haft roligt när vi har varit iväg. På vårterminen valde vi att göra åldershomogena 
grupper en dag i veckan där vi också samarbetade både med Äventyrarna och 
Upptäckarna. En av dagarna har vi under utflykterna varit hela Utforskargruppen 
tillsammans vilket har stärkt gemenskapen som helhet. På Lunden har vi lagat och 
ätit mat iväg från gården minst en dag i veckan fram till höstlovsveckan och från och 
med veckan efter påsk.

Karin, Ann och Asana - Utforskarnas pedagoger
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Äventyrare
Vi startade året med åtta Äventyrare som alla kände varandra sen föregående år och 
gått i samma grupp. Alla hade inte haft en ”lekkontakt” med varandra vilket gjorde att 
det sociala samspelet och värdegrunden blev extra viktigt inslag att starta terminen 
med. Under hösten påbörjade vi arbetet med ”Mitt magiska jag” . Både pedagoger 
och föräldrar gjorde en tankekarta där idéer växte fram. Utifrån observationer av 
barngruppen visade det sig att arbetet inom området socialt samspel var det centrala 
och att få en vi-känsla i gruppen. 

Vi har haft mycket gruppstärkande lekar och samarbetsövningar där fokus har varit 
att få en sammanhållen grupp. När vi upprepat lekarna i de planerade aktiviteterna 
har det lett till att barnen själva tagit initiativ till att leka lekarna spontant tillsammans 
och det har även minskat konflikterna i gruppen. 

Som ett förberedande inför skolstart har vi använt oss mycket av bokstäver, haft 
bokstavssamlingar, tränat på att lyssna på andra, turtagning och att få stå i centrum 
genom att själva få ett tillfälle där de ska berätta om något. Arbetet med bokstäver 
har varit kort men många av barnen har lärt sig att skriva sitt namn, känna igen vissa 
bokstäver. Vi har även i samlingar använt oss av ”före bornholmsmodellen” med 
särskilda språksamlingar. 

Uppstarten av det nya Grön flagg temat (Klimat och energi) påbörjades i slutet av 
höstterminen. Det var en positiv start och barnen fick börja bekanta sig med de olika 
begreppen, främst energi genom eld och kroppens energi.  I de experiment vi gjorde 
fick barnen ställa hypoteser innan vi fördjupade oss ännu mer i solens energi och tog 
reda på information genom digitala verktyg. Kroppens energi är något barnen fastnat 
extra mycket för och vi har fördjupat oss i de olika delarna av kroppen och sökt 
information, tittat i böcker, undersökt och skapat. 

Hitta Vilse har pågått under hela året där barnen fått en inblick om vad man ska göra 
när man gått vilse. Här har det handlat mycket om både samarbete med andra i 
gruppen och att själva kunna lösa olika problem. Det har varit mycket upprepning 
men i slutet av terminen har vi ändå kunnat bygga på ny kunskap på den gamla så 
allt blivit en röd tråd med ett fint avslut. 

I början av året startade vi upp vår skridskoskola som inte var så långvarig. Det var 
blandande känslor med att åka skridskor men genom uppmuntran av både vuxna 
och barn lärde sig många att åtminstone komma framåt. Det har varit mycket 
grundläggande lekar och storsamlingar på isen där barnen lärt sig i sin egen takt, 
såsom undervisningen är uppbyggd i förskolan. Efter barnens kunskap, intresse och 
delaktighet.

Jessica - Äventyrarnas pedagog
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