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Handlingsplan, Rönneshytta förskola läsår 2017/2018 Gräshoppan 4-5 år 

Områdets mål Förskolans mål Förskolans/avdelningens processer Ansvar 
Normer och värden 
Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar 
respekt för allt levande och omsorg om sin 
närmiljö. 
 
 

Vid vt slut har varje barn utvecklat sin 
förmåga att visa hänsyn och känna 
empati för varandra och för allt levande. 

 Namnsången 

 vänta på sin tur 

 prata om hu man är en bra kompis 

 samarbetsövningar 

 visa på att man ska hjälpa varandra tex 
med väst och kläder. Ge barnen tid att 
hjälpa varandra med tex ipad 

 dramatisera olika situationer för att 
lära sig bjuda in till lek 

 få fram att alla är olika- genom olika 
sagor. 

 Prata om att vara rädd om våra saker 

 prata och dramatisera kring 
konflikthantering 

 visa tydligt var sakerna ska vara och 
hur de ska användas 

 Behandla allt levande med respekt 

- sagor 

 

Marita C 
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Utveckling och lärande 
Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar 
nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt 
sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 
tankar, ställa frågor, argumentera och 
kommunicera med andra. 
 
Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar 
sin förståelse för grundläggande egenskaper 
hos mängder, antal, ordning och talbegrepp 
samt mätning, tid och förändring. 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och 
samband i naturen, liksom sitt kunnande om 
växter, djur samt enkla kemiska processer och 
fysikaliska fenomen. 

 
Vid vt slut är våra språkmiljöer och 
språkaktiviteter planerade och 
genomförda utifrån resultatet av 
barnens kartlagda språkbehov. 
 
Vid vt slut har alla barn genom lek och 
planerad verksamhet fått möjlighet att 
utveckla sin förståelse för 
grundläggande egenskaper hos 
mängder, antal, ordning och talbegrepp 
samt mätning, tid och förändring. Vid vt 
slut har vi genomfört 
matematikscreening och genomfört 
planerade aktiviteter utifrån resultatet 
av denna. 
 
Vid vt slut har varje barn utifrån sin 
förmåga utvecklat sin kunskap kring 
samband i naturen samt fått förståelse 
för enkla kemiska processer och 
fysikaliska fenomen. 

-  

 Genomföra språkkartläggning två 
ggr/år, september och februari och 
planera språkaktiviteter utifrån 
resultatet av denna. 

 Vi har Dunderkalaset som grund och 
använder sagor från den i 
äventyrsskogen. 

 Förslag på aktiviteter från boken 
"språklust" 

 Genomföra mattescreening 2 ggr/år, 
oktober och mars. 

 Mattedraken ger olika uppdrag utifrån 
resultatet i mattescreeningen. 

 Vi använder oss av naturrutan, baka, 
och kolla djurspår. Sol i Dunderkalaset 
har olika uppdrag. 

 Aktiv gård – uppdrag 

 

 
 
Elisabet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna 
 
 
 
 
 
 
 
Anna 
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Barns inflytande 
Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar 
sin förmåga att ta ansvar för sina egna 
handlingar och för förskolans miljö. 
 
 
 

Vid vt slut har alla barn fått möjlighet till 
inflytande i verksamheten samt ökat sin 
förmåga att ta ansvar för sina handlingar 
och förskolans miljö. 

 Matråd 

 Barnråd 

 Dagens värd 

 skapa valsituationer genom att 
erbjuda olika material 

 Reflektioner- öppna frågor 

 Ritningar till pyssel 

 Hur lär jag mig 

Marita C 

Förskola och hem 
Förskolan ska sträva efter att utöka föräldrars 
delaktighet i verksamheten. 
 
 

Få föräldrarna att vara aktiva på 
föräldramöten samt få kännedom om 
förskolans mål för att öka delaktigheten 
i verksamheten. 

 Förbereda vårt föräldramöte i god 
tid. Utforma föräldramötet 
tillsammans med Lena Pierre och 
prata om "anknytning". 
Diskussionsfrågor till föräldrarna. 
Visa vår uteverksamhet. 

 Drop-in fika, Lucia, sommarfest 

 Utvecklingssamtal 

 målvägg 

 aktiva på Instagram 

 tamburbibliotek 

 Enkät frågor  

Erika 



 

Norra rektorsområdet, Norra områdeskontoret, Besöksadress: Skolvägen 1, 694 60 Åsbro                                     www.askersund.se 

Samverkan med förskoleklass, skola och 
fritidshem 
Förskolan ska utbyta kunskaper och 
erfarenheter med personalen i förskoleklass, 
skola och fritidshem samt samverka med dem. 

Vid vt slut har vi väl fungerande lokala 
ämnesträffar med dagordning och 
dokumentation som har informerats till 
all personal. 

 Ämnespiloterna får ca 1,5 
timme/mån till att ligga steget före 
inom sitt ämne. Se pilotuppdraget. 
Viktigt att dokumentera de träffar 
vi har! Uppdatera övrig personal 
på våra måndagsmöten. 

 I vår hälsa på i fsk-klass med 6-
åringarna 

 Aktivt samverka 

Anna 

 

 

 


