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PRESENTATION 

Engelska förskolan startades 2011 som en del Engelska Skolan Norr AB. I november 2013 blev 

Engelska förskolan en del av Atvexa AB. Atvexa står för kvalitet, långsiktighet och olikhet. 

Engelska förskolan är en tvåspråkig förskola där undervisningen i barngrupperna sker på både 

engelska och svenska. Vi följer svensk läroplan, Lpfö98/10 och låter oss inspireras av Reggio 

Emilias filosofi. Vi försöker så långt det är möjligt att ha åldersindelade grupper. Detta möjliggör 

att vi kan ordna miljöer som är utmanande för de olika åldrarna. Det vill säga använda miljön 

som den ”tredje pedagogen”. Det blir också lättare att jobba i projekt. 

VÄRDEGRUND 

GLÄDJE-På Engelska Förskolan lär vi oss samtidigt som vi har roligt. Våra aktiviteter och våra 

förhållningssätt ska vara glädjefyllda. Alla barn, kollegor, föräldrar och besökare ska känna sig 

välkomna och lika behandlade hos oss. 

RESPEKT-Vi välkomnar och respekterar varandras olikheter och ser dem som en tillgång  på vår 

förskola. Vi lär barnen respektera varandra genom att lära sig säga stopp och lära sig lyssna när 

någon säger stopp.Var och en ska ges möjlighet till inflytande. Vi tror att barn är kompetenta, 

att de kan själva och att de ska få upptäcka genom att pröva sina egna teorier och förundras 

över resultatet.  

EMPATI-Vi bryr oss om och tar hand om varandra. På vår förskola är vi förebilder för barnen. 

Genom att vi pedagoger visar att vi bryr oss om och respekterar varandra visar vi barnen hur vi 

behandlar och bemöter våra kompisar.  

MÅL 

Målen för verksamheten är att tillgodose alla barns olika behov. Att bedriva en trygg och 

glädjefull verksamhet som ger förutsättningar för ett lustfyllt lärande. Barnen ska bli bemötta 

av ett leende på morgonen och alla ska känna sig välkomna. Barnen ska på ett tryggt och tydligt 

sätt introduceras till engelska språket och de som är engelsktalande ska på samma sätt bli 

introducerade till det svenska språket. Vi vill ha en hälsosam förskola där vi lär barnen om hur 

de på bästa sätt tar hand om sig själva och varandra. 
SYFTE 

Arbetsplanen vänder sig framför allt till pedagogerna på förskolan, men även till föräldrar och 

andra som är intresserade av hur arbetet på Engelska förskolan bedrivs. Arbetsplanen bygger 

på Läroplan för förskolan Lpfö98/10, skollagen 2010:800, Barnkonventionen, Kommunala mål 

och våra egna mål och värden. 
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ORGANISATION 

Alla som jobbar på förskolan kallas pedagoger oavsett om de är förskollärare, barnskötare, 

utländsk lärararutbildning eller annat. Förutom förskolechef har vi  tre olika ansvars pedagoger 

på varje avdelning. Avdelningsansvarig pedagog, språkpedagog och miljöpedagog. Vi har ett 

mottagningskök, med catering från Kleinś kitchen. I mottagningsköket arbetar en pedagog som 

även tar emot barnen på morgonen och gör frukost. Städningen på förskolan sköts av NSF-städ. 
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FÖRSKOLECHEFEN 

• Har ett verksamhetsansvar 

• Ska leda och fördela arbetet 

• Har budgetansvar 

• Har ansvar för lokaler och utrustning 

 

Har till uppgift att: 

• Undersöka arbetsförhållanden såsom fysiska, psykosociala samt organisatoriska 

förhållanden 

• Bedöma risker för ohälsa och olycksfall 

• Följa upp att vidtagna åtgärder har haft avsett resultat 

Genom att: 

• Regelbundet närvara på arbetsplatsen 

• Varje läsår ha utvecklingssamtal med pedagogerna avdelningsvis 

• Varje läsår ha indviduella utvecklingssamtal med pedagogerna 

• Varje höst gå skyddsrond 

• Varje vår se till att skyddronderna har följts upp och åtgärdats 

• Varje vår ta fram konkreta mål för arbetsmiljön 

• Introducera nyanställda 

LÄROPLANEN Lpfö98/16 

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan 

har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med 

målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har ansvaret för förskolans 

kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

 • systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten,  

• det systematiska kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av förskollärare, barnskötare 

och övrig personal samt för att erbjuda barnens vårdnadshavare möjlighet till deltagande i 

kvalitetsarbetet,  

• förskolans arbetsformer utvecklas så att barnens aktiva inflytande gynnas,  
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• förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för 

utveckling och lärande,  

• verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de 

behöver,  

• upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga 

och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, såsom mobbning och 

rasistiska beteenden bland barn och anställda,  

• formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får 

information om förskolans mål och sätt att arbeta,  

• samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet och att samverkan 

kommer till stånd för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt 

samarbete, och  

• personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra 

sina arbetsuppgifter. 
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FÖRSKOLLÄRARE- AVDELNINGSANSVARIG PEDAGOG 

Avdelningsansvarig pedagog ansvarar för att planera, utföra och utvärdera det pedagogiska 

arbetet i barngruppen. 

Vara med i förskolans dokumentations-och utvecklingsgrupp som består av andra pedagogiskt 

ansvariga pedagoger och förskolechef. I denna gruppen ska vi utveckla det pedagogiska arbetet 

på förskolan samt hitta gemensamma former och förhållningssätt att arbeta med den 

pedagogiska dokumentationen. De har ansvar för den pedagogiska verksamheten på 

avdelningen och en god omsorg om barnen. Avdelningspedagogerna tydliggör sina roller genom 

att  antingen agera språkpedagog eller miljöpedagog. De fördelar arbetsuppgifterna mellan sig i 

arbetslaget. Områden som ska fördelas är dokumentation, projekt, aktivitetshörnor, 

information och administration. De kan även ha särskilt ansvar för den pedagogiska 

verksamheten utomhus. 

 
Pedagogiskt 

• arbeta mot de uppsatta målen 

• reflektera över verksamheten: Vad? Hur? När? Varför? Vem/Vilka? 

• dokumentera barnets lärprocesser 

• barnens pärmar 

• projekt 

• samlingar/möten 

• olika aktiviteter som skog, rörelse, musik, dans och drama med mera 

• blöjbyten 

• måltidssituationer 

• på/avklädning  

• vila/sovrutiner 

• inskolning 

• handledning av vikarier, outbildade och studenter/elever 

• specialuppdrag kring barn med särskilda behov. 

• dagliga samtal med föräldrarna 

• utvecklingssamtal 

• föräldramöten 

• skapa förutsättningar för familjernas medskapande i verksamheten 

• tillsammans med förskolechef medverka när förskolan har ” Öppet Hus”. 
 

 
 
 



8 
 

Praktiskt 

• plocka fram och ihop materialet på gården 

• iordningställa miljön inne vid flera tillfällen per dag 

• ansvar för olika utrymmen och aktivitetshörnor i inne – och utemiljön 

•    materialinventering, fylla på, underhålla och köpa in 

•    månadsbrev 

• pedagogiska ställningstaganden och terminssammanfattningar. 

• information 

• meddela antalet barn till köket 

• barnjournaler 
 

 
 
MÖTET MED BARNET 

I mötet med barnet ska förskolläraren visa sin förmåga att 

• Bedöma och dokumentera det enskilda barnets behov och utforma utbildningen så att 

barnet får det stöd, den hjälp och de utmaningar barnet behöver 

• Utforma undervisningen i enlighet med de nationella målen i läroplanen och anpassa 

utbildningen till såväl det enskilda barnet som till barngruppen, sammanhanget och 

situationen 

• Ta ansvar för att stimulera och utmana barnets utveckling och lärande genom att erbjuda 

en pedagogisk miljö där lärande sker i vardagliga, lekfulla och för barnet funktionella 

sammanhang 

• Ha ett medvetet och engagerat förhållningsätt till barnets möjligheter att pröva och 

utveckla förmågor och intressen för språk, matematik, naturvetenskap och teknik och 

• Ta ansvar för att följa upp och kommunicera barnets lärande och utveckling med 

föräldrarna 

 

LEDARSKAP 

I sitt ledarskap ska förskolläraren visa förmåga att 

• Leda och organisera arbete så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på 

ömsesidig respekt och samarbete 

• Se fördelar med barns olikheter och genom detta stimulera barnens sociala gemenskap 

och ansvarskänsla 

• Ha en god relation till barnen som karaktäriseras av ömsesidig respekt, förtroendefullt 

förhållningssätt samt positiva förväntningar 
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• Skydda varje barn mot skada, kränkningar och trakasserier 

• Låta barnen utveckla sina förmågor oberoende av könstillhörighet 

SAMVERKAN 

  I sin samverkan ska förskolläraren visa sin förmåga att  

• Vara saklig och objektiv i yrkesutövningen och därmed kunna uppfattas som rättvis av 

barnen 

• Ha ett nära samarbete med föräldrarna 

• Delta i förskolans kontakter med samhället i övrigt 

• Delta i skolutvecklingen av den förskoleenhet där förskolläraren är anställd 

• Respektera såväl kollegors som andra yrkesgruppers kompetens, skyldigheter och ansvar i 

den dagliga verksamheten och 

• Förstå och följa upp den människo- kunskapssyn som förskollärarens yrkesetik vilar på 

samt diskutera och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden 

 

ANSVARA FÖR LÄRANDE OCH YRKESUTVECKLING 

Förskolläraren ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande och sin egen yrkesutveckling genom att 

• På ett systematiskt sätt reflektera över sitt praktiska arbete enskilt och tillsammans med 

andra 

• Bedöma vilken effekt olika insatser har och anpassa arbete därefter 

• Tillägna sig aktuell forsknings- utvecklingsarbete och bedöma sitt eget behov av 

kompetensutveckling 
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SPRÅKPEDAGOGENS ANSVAR 

Följa upp och planera de språkliga insatser som behövs göras för varje barn individuellt. 

Kartägga, följa upp och utvärdera. Ingå i förskolans språkgrupp som består av övriga 

språkpedagoger och förskolechef. Utveckla former för hur vi arbetar med språken hålla sig 

uppdaterade med ny forskning och litteratur i ämnet.  

 
Pedagogiskt 

• arbeta mot de uppsatta målen 

• reflektera över verksamheten: Vad? Hur? När? Varför? Vem/Vilka? 

• dokumentera barnets språkutveckling 

• projekt 

• samlingar/möten 

• olika aktiviteter som skog, rörelse, musik, dans och drama med mera 

• blöjbyten 

• måltidssituationer 

• på/avklädning  

• vila/sovrutiner 

• inskolning 

• handledning av vikarier 

• dagliga samtal med föräldrarna 

• utvecklingssamtal i samråd med avdelningsansvarig 

• föräldramöten 

• skapa förutsättningar för familjernas medskapande i verksamheten 
 
       Praktiskt 

• Kartlägga barnets språkanvändning 

• plocka fram och ihop materialet på gården 

• iordningställa miljön inne så att den är språkligt utmanande 

• ansvar för olika utrymmen och aktivitetshörnor i inne – och utemiljön 

•    materialinventering, fylla på, underhålla och köpa in i samråd med förskoechef och 
beställningsansvarig 

• pedagogiska ställningstaganden och terminssammanfattningar. 
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MILJÖPEDAGOGENS ANSVAR 

Ansvara för att den pedagogiska miljön utvecklas på förskola och att den alltid ser inbjudande 

och iordningsställd ut. Se över att material hålls hela, rena och inbjudande. Lära barnen hur de 

ska använda, ta sig an och iordningsställa miljön på ett pedagogiskt sätt så att de lär sig ta 

ansvar. Se till att material beställs hem vid behov, samordna detta med övriga miljöpedagoger 

och förskolechefen. Ingå i förskolans miljögrupp tillsammans med övriga miljöpedagoger och 

förskolechef. I gruppen kommer vi utveckla förskolans miljötänk kring återvinning och 

miljövänliga material och jobba för att behålla vår Grön flagg certifiering. 

 
 Pedagogiskt 

• arbeta mot de uppsatta målen 

• utveckla vårt miljöarbete 

• ansvarig för arbetet med Grön Flagg  

• reflektera över verksamheten: Vad? Hur? När? Varför? Vem/Vilka? 

• barnens pärmar 

• projekt 

• samlingar/möten 

• olika aktiviteter som skog, rörelse, musik, dans och drama med mera 

• blöjbyten 

• måltidssituationer 

• på/avklädning  

• vila/sovrutiner 

• inskolning i samråd med avdelningsansvarig 

• handledning av vikarier 

• dagliga samtal med föräldrarna 

• föräldramöten 

• skapa förutsättningar för familjernas medskapande i verksamheten 
 
Praktiskt 

• plocka fram och ihop materialet på gården 

• iordningställa miljön inne vid flera tillfällen per dag 

• ansvar för olika utrymmen och aktivitetshörnor i inne – och utemiljön 

•    materialinventering, fylla på, underhålla och köpa in 

• pedagogiska ställningstaganden och terminssammanfattningar. 
 

Vidare har arbetslaget ansvar för att skapa en tydlig och funktionell struktur för arbetet på 

avdelningen. 
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IT-PEDAGOGERNAS ANSVAR 

IT-pedagoger är ett nytt fenomen på vår förskola och det finns en representant från varje 

avdelning som också ingår i IKT-gruppen som är en av våra pedagogiska grupper. I denna grupp 

precis som de övriga grupperna sätter vi upp mål och diskuterar utvecklingen och behoven. Vi 

har även två IKT-pedagoger dvs två  pedagoger som tillsammans med förskolechefen leder 

arbetet med IKT på förskolan. Dessa pedagoger är inte bara avdelningens representant utan 

hela förskolans. Tanken är att de ska vara ansvariga för ITK samt hjälpa de övriga rent praktiskt 

då de behöver hjälp med teknik. 

ÖVRIGA PEDAGOGER 

Vara medvetna om förskolans mål, värdegrund och arbeta aktivt för att nå dem. Stötta de olika 

ansvarspedagogerna i deras arbete genom att vara medvetna om barnsyn, miljöarbete, 

språkarbete. Ta ansvar för att hålla ordning på förskolan. 

 

MÖTESSTRUKTUR 

MÖTE FÖR VEM? NÄR? 

APT-möte All personal Första måndagen i varje 
månad 16-18 

Dokumentations-och  
ledningsgrupp 

Avd.ansv/Förskollärare och 
Förskolechef 

Vecka 1 
Enligt schema 

Språkgruppsmöte  Språkpedagoger och 
förskolechef 

Vecka 3 
Enligt schema 

Miljögruppsmöte Miljöpedagoger och 
förskolechef 

Vecka 2 
Enligt schema 

IKT-grupp Förskolechef, IT-pedagoger 
och IT-ansvarig från varje 
avdelning 

Vecka 4 
Enligt schema 

Planeringsmöte Arbetslagen En gång i veckan 
Enligt schema 

Planeringsdagar All personal 4ggr/läsår 
30/8, 31/8, 1/3, 5/6 
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SPRÅK 

Vi tror att barn bäst lär sig två språkighet genom en pedagog-ett språk. Därför finns det alltid 

en engelsktalande pedagog och en svensktalande pedagog i varje grupp. Den tredje pedagogen 

kan vara antingen eller men är konsekvent i sitt språk. Språket är som en röd tråd genom alla 

våra aktiviteter. Det är viktigt att man talar tydligt till barnet, ser på barnet och gärna förstärker 

med tydlig ansiktsmimik. När vi har samling förstärker vi ofta med tredimensionella föremål så 

barnen förstår. Om vi tex pratar om en ko, så vill vi att barnet ska få uppleva ko: Hur känns en 

ko? Hur låter en ko? Vad bor de? Vad äter de? Hur går de? Sångpåsar och sagopåsar med saker 

som representerar de olika sångerna eller sagorna. Vi kartlägger barnens språk med hjälp av 

språkdomäner och vi följer upp barnets språkliga utveckling. Vi har språkpedagoger som ska 

fokusera extra på hur varje barn utvecklar sina språk. 

I litteraturen tar vi bla stöd av Gunilla Ladberg-Flerspåkiga barn. 

Skolverket-Flera språk i förskolan-teori och praktik. 

Mahroo Khousravi-Flerspråkighet, Alla barn, alla språk, alla dagar. 

Anna Strid-Bygg barns ordförråd. 

Engelska förskolans språkplan. 

HÄLSOPROFIL 

Vi försöker att i den mån det går erbjuda ekologisk och kravmärkt mat. All frukt och alla 

mejerivaror är ekologiska. På vår förskola är det sockerfritt i möjligaste mån och vi 

rekommenderar föräldrar att barnen får bjuda på frukt i stället för tårta eller glass vid 

födelsedagar om de vill. Vi erbjuder yoga en gång i veckan för att barnen ska lära sig slappna av. 

Vi hyr också in oss på Marikas dansstudio för att kunna ha gymnastik en gång i veckan. Vi går ut 

varje dag. Vi är Grön Flagg certifierade och jobbar aktivt med hur vi ska ta hand om ”Moder 

Jord” och vår hälsa. Vi jobbar med kemikaliefri förskola i enlighet med Stockholm stads 

rekommendationer.  

REGGIO EMILIA 

Vi inspireras in av Reggio Emilia och tror på det kompetenta barnet och att de kan. Vi låter 

barnen testa sina teorier och guidar dem så de själva kan hitta svaren. Vi tror att barnen lär från 

varandra och ser miljön som den tredje pedagogen. Vi försöker göra miljön så tillgänglig och 

inbjudande som möjligt och försöker även att organisera små rum i rummen. Vi tror också på 

att barn har hundra språk och ska ha möjlighet att få testa så många som möjligt. De ska få 

skapa och pröva många olika material och exprimentera. 
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INSKOLNING 

Innan sommaren bjuder vi in alla nya föräldrar på ett informationsmöte. Där ger vi information 

om inskolningen. Vi informerar också om vår mobiltelefonpolicy och klagomålsrutiner. Vi 

kontrollerar kontaktuppgifter och allergier. Vi beräknar att inskolningsperioden är två veckor, 

föräldrarna är med den första veckan. De finns tillgängliga andra veckan. Barn är olika och 

ibland går det fortare och i bland tar det längre tid. Detta kan bero på barnets ålder och tidigare 

erfarenhet av förskola. Inskolningen kan också se lite olika ut från grupp till grupp, beroende på 

om det är en gruppinskolning (flera barn samtidigt) eller barnets ålder. Innan inskolningen får 

föräldrarna ett välkomstbrev och ett  inskolningsschema skickat via e-mejl. Innan de börjar eller 

en bland de första dagarna har den ansvariga pedagogen och föräldrarna ett ”lära känna 

samtal”. Första dagen kommer barnet på besök ca en timme tillsammans med båda eller en 

förälder, sedan ökas det på. När det är dags för föräldern att lämna är det viktigt att det är 

föräldern som aktivt lämnar över barnet. Föräldern tar ett tydligt farväl.  

  

INSKOLNING TILL FÖRSKOLEKLASS 

Ungefär en månad innan skolan slutar på vårterminen börjar vi skola in våra 6-åringar till 

Engelska skolan Norr.  

1. Första gången kommer den blivande pedagogen från skolan och hälsar på dem i 

förskolan.  

2. Veckan efter går barnen som ska börja på ESN till skolan och hälsar på samt får faddrar. 

3.  Vid andra besöket får de bekanta sig med utemiljön 

4. tredje besöket aktiviteter inomhus   

5.  Vid det fjärde och sista besöket innan sommaren får de också prova på att äta i 

matsalen och bära sin egen tallrik. 
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FÖRÄLDRASAMVERKAN 

• PTA-parent teacher association 

• Föräldraråds representanter för varje grupp 

• Öppet hus 

• Informationsmöte om inskolning mm innan sommaren för nya föräldrar 

• Buddie-system 

• Inskolningssamtal 

• Utvecklingssamtal 

• Fixardag/kväll 

• Månadsbrev 

• Pedagogiska dokumentationer 

• Daglig dialog vid lämning och hämtning 

• Föräldramöten 

• Drop in café 

 

UTVECKLINGSGRUPPER 

Vi har i år på förskolan tre olika grupper där föräldrarna får välja in sig. 

• Likabehandlingsgrupp-leds av förskolechef och genuspedagog (Maria) 

• ITK-grupp leds av förskolechef och IT-pedagoger 

• PTA-föräldraråd leds av föräldrar i samarbete med förskolechef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADITIONER 
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Tradition Aktivitet Ansvarig 

FN-vecka Lyfta fram de olika kulturerna, 
Länderna och språken. 
Vi väljer 2 paragrafer ur 
barnkonventionen. 

Alla avdelningar 
24/10 och veckan innan 
1/10 APT-mötet planerar vi 
FN-dagen 

Halloween Pumpor,Halloweensånger och 
maskerad. 

Mercury 
2/11 

Nobelmiddag/experiment 
 

Vi gör experiment hela veckan 
innan. Den 10/12 på Nobeldagen 
klär vi upp oss och äter lunch vid 
långbord. 

Alla avdelningar 
Vi firar Nobeldagen 10/12 
 

Lucia Organisera luciatåget, övningen, 
sångerna och fikat. 

Mars 
15.30 onsdagen 13/12 
Planeras på APT-möte 2/11 

Jullunch Göra mysigt med långbord och 
julmat sista veckan innan jul. 

Köket/Patricia 
Vecka 51 

Kinesiskt nyår Fira Kinesiskt nyår i februari Föräldrar 
+Little Stars (Gina) 

Vänskapsmånaden 
Hela februari 

Vi jobbar med kärleks och 
vänskapstema på förskolan 

Alla avdelningar 

Forest Day Olika stationer i Skogen Miljögruppen 
Planeras på miljögruppsmötet 
månaden innan 

Persiskt nyår 
 

21 mars Leila och föräldrar 

Påskmaskerad 
Onsdagen 17/4 

Klä ut sig, påskmat och måla ägg. Little Stars 
Planeras på APT-möte 1/4 
 

Norges Nationaldag  
17/5 

Flaggor, mat och parad Föräldrar 

Vårruset/Idrottsdag 
29/5 

Idrottsdag-hyra Bellevie 
idrottsplats 
Anordna springlopp för barnen 
med medaljer. 

Saturn i samarbete med 
miljöpedagogerna 
Planeras på APT-mötet 6/5 

(Förskolans dag 18 maj) Vi går till Obsan. 
Vi berättar för barnen om 
Förskolans dag. 

Alla avdelningar 
 

Nationaldag 6/6(stängt 6/6 

firar5/6) 

Den 4-5/6 gör vi flaggor som 
barnen kan ta med sig hem.  

Alla avdelningar 

Sommarfest med graduation 
för 6-åringarna 14/6 15.30 

Uppträdande och vernissage. 
Göra diplom och hattar till blivande 

skolbarnen. Ha en cermoni.  

Saturn 
Planeras 6/5+3/6 

Födelsedagar Vi sjunger på båda språken. 

De får bjuda på frukt. Frivilligt. 
Alla avdelningar. 
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KVALITETSARBETE 

 

 

 

 

Utvecklingsmål läsåret 2018–19 Engelska Förskolan. 

Vi kommer även i år arbeta med ett gemensamt tema. I år har vi valt temat: Naturen. 

Vi har valt att utveckla områden som vi dels utifrån svaren från brukarundersökning såg att vi 

kunde förbättra, men också vad vi har sett behov av bland barnen i verksamheten.  

Därför har vi valt: 

• Språk 

• IKT (information och kommunikations teknik) 

• Rörelse 

 

KVALITETSARBETE

VAR ÄR VI?

VART SKA 
VI?

HUR GÖR 
VI?

HUR BLEV 
DET?
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Språk 

Bakgrund 

Vi har jobbat ganska mycket med språk och språkinlärning. Förra året hade vi som ett av våra 

mål att ”synliggöra hur vi arbetar med språk”. Vi tycker att språk och kommunikation är så 

viktigt och att barn ofta får svårigheter med andra saker om inte språket utvecklas positivt. Vi 

tycker även det är extra viktigt eftersom vi är en tvåspråkig förskola och därför bestämde vi att 

ha språkmål även i år. Vi har haft en pedagogisk språkgrupp, en språkplan som vi tillsammans 

har utvecklat, vi har pratat mycket om hur vi ska arbeta konkret med barnen. Vi har haft flera 

barn med språkförseningar och vi vill bli riktigt bra på att möta dem på rätt sätt. Vi vill förstå 

vad som är vad. Detta år vill vi därför i språkgruppen fokusera mer på språkförseningar och 

språkstörningar. Ett av våra mål är att utveckla material och arbetssätt för att kunna bli bättre 

på detta.  

Mål (vart ska vi?) 

Lära oss mer om hur vi kan stötta barn med språkförseningar/språkstörning. 

Vi ska jobba fram gemensamma rutiner och arbetssätt som vi ska använda oss av. 

Metod (Hur gör vi?) 

Vi ska införa som rutin att arbeta med bilder i alla barngrupper. 

Vi ska arbeta med TAKK 

Vi ska arbeta med material som vi fått från logopeden och införa detta i alla grupper. 

Jobba fram gemensamma rutiner och förhållningssätt så att vi på bästa sätt kan stötta barnen 

Vi ska använda en tecken app 

Vi har tidigare haft flera pedagoger som har gått kurser i TAKK och i höst kommer ytterligare en 

gå en kurs. 

 

IKT 

Bakgrund 
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IKT är det område som vi har haft lägst nöjdhet i vår brukarundersökning i. Detta beror inte på 

att föräldrarna har varit missnöjda, utan mer hur frågorna har varit formulerade. Nu är det nya 

tider och det blir viktigare att alla barn ges förutsättningar för att kunna använda IT som ett 

verktyg (inte som sysselsättning). Vi har därför skapat en IKT grupp som en av våra pedagogiska 

grupper detta läsår. Varje avdelning har en IT-pedagog som representant och bildar 

tillsammans med förskolechefen IKT-gruppen. Vi har också två IKT pedagoger på förskolan. 

Deras uppgift är att vara ansvariga för IKT rent praktikt på förskolan, både genom att stötta 

pedagogerna i IT frågor,men även vara ansvariga för förskolans tekniska utrustning.  

 

Mål (Vart ska vi?) 

Vi vill rusta barnen för det moderna samhället. Vi vill på ett lustfyllt sätt få dem att förstå hur de 

kan använda IT som ett pedagogiskt hjälpmedel. Vi vill att det för barnen ska bli ett naturligt 

inslag i vår verksamhet. Vi jobbar med naturen som tema och tar in IT i temat och även tvärtom 

kopplar de andra delarna tex matematik med IT. 

 

Metod (Hur gör vi?) 

Vi har tillsatt en IKT-grupp med en representant från varje avdelning. I gruppen kommer vi sätta 

mål och bestämma om vad vi behöver köpa in. Vi ska också besluta vilka appar vi ska köpa in. 

Se vår IKT plan.  

1.Pedagogerna måste veta hur och vad de gör. Delta i  fortbildning vid behov. 

2.Inköp av boken ”Surfplattan som pedagogiskt verktyg”Elisabeth Wahlström(Natur&Kultur) 

3.Programmering: introducera enkel programmering- Målen bryts ner i de olika 

åldersgrupperna 

4.Beställa 2 styck Blue-Bot 

5.QR koder. Skapa ett interaktivt bibliotek som ett komplement till de fysiska böckerna. Detta 

ger oss möjlighet att tex. ”läsa” böcker på alla modersmål (samarbete med föräldrar om 

eventuellt innehåll). 
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Rörelse 

Bakgrund 

Barn sitter stilla alltmer, samtidigt som vi ser att barnen behöver träna sin motorik. Vi vet att en 

inte helt fungerande motorik kan skapa koncentrationssvårigheter mm hos barnen. Därför vill vi 

att ett av våra mål ska vara rörelse.  

Mål (var ska vi?) 

Vi vill uppmuntra barn till rörelse, samt bli bättre på att hjälpa barn hur de kan träna sin motrik. 

Vi vill lära oss mer om hur vi kan göra konkreta träningsprogram. 

Metod (Hur gör vi?) 

1.Vi kommer gå till skogen varje vecka. Där barnen får springa, klättra och balansera i kuperad 

terräng. 

2.Vi kommer fortsätta med ”Dansskolan” och yoga 

3. Vi har bokat in en föreläsning av Karin Rosvall 7/1 om hur man jobbar med motoriken mer 

medvetet då barn har svårigheter. 

4.Vi kommer också ha en föräldrakväll med en inspirations föreläsning av en förälder om hur 

det är att vandra med barn. Tips om leder och lite andra tips och trix. 

 

Ny läroplan juni 2019 

Vi kommer även att jobba med att sätta oss in i den nya läroplanen under året. 

 

1/10 Brandutbildnig 

1/3 HLR-utbildning 
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