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Normer och värden 
Förskolan skall sträva efter att barnen 
utvecklar respekt för allt levande och 
omsorg om sin närmiljö. 
 

 
Vid vårterminens slut har varje barn 
utvecklat sin förmåga att visa hänsyn och 
känna empati. 
 
 

 

 
# Skapa tillfällen där barnen uppmuntras att hjälpa varandra. 
# Ta upp saker som händer kring normer & värden i den 
dagliga verksamheten. 
# Fortsätta arbetet med ”Kompismaterialet” och även 
materialet kring ”Lille Lustig” och Babblarna. 
# Skapa tillfällen där vi tillsammans med barnen både enskilt 
och i grupp diskuterar kring hur man kan hantera konflikter 
samt få förståelse för sina rättigheter och skyldigheter. 

 

Utveckling och lärande 
Språk 
Förskolan skall 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. 
 
 
 
 
Matematik 
Förskolan skall sträva efter att barnen 
utvecklar sin förståelse för grundläggande 
egenskaper hos mängder, antal, ordning 
och talbegrepp samt mätning, tid och 
förändring. 
 
 
 

 
 
Vid vårterminens slut har varje barn 
utvecklats utifrån sin förmåga att lyssna, 
reflektera och ge uttryck för egna 
uppfattningar samt utvecklat intresse för 
skriftspråk och förståelse för symboler 
och deras kommunikativa funktioner. 
 
 
 
 
 
Vid vårterminens 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. 
 
 

 
 
# Utveckla våra ”samlingar” till ett lärande tillfälle där man får 
lyssna och bli lyssnad på samt reflektera över sina egna och 
andras uppfattningar. 
# Skapa tillfällen i det tematiska arbetet där barnen kan 
utveckla intresset för skriftspråk och få förståelse för symboler 
och deras kommunikativa funktioner. 
# Utveckla vårt arbete med att använda stödtecken. 
# Använda olika digitala och manuella verktyg vid 
språkinlärning. 
# Ständigt utveckla våra lärmiljöer. 
 
# Erbjuda stimulerande och tillåtande lekmaterial som 
inbjuder till eget utforskande. 
# Ha planerade aktiviteter i temagrupperna. 
# Erbjuda matematiska aktiviteter i rörelserum och ute. 
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Naturkunskap 
Förskolan skall sträva efter att barnen 
utvecklar sin förståelse för naturkunskap 
och samband i naturen, likasom sitt 
kunnande om växter, djur samt enkla 
kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

Vid vårterminens slut har varje barn 
utifrån sin förmåga utvecklat sin kunskap 
kring samband i naturen samt fått 
förståelse för enkla kemiska processer 
och fysikaliska fenomen. 
 
 

# Utveckla tillgängligt material både ute och inne för 
utforskande och lärande kring naturvetenskap. 
# Arbeta med experiment kring kemi och fysik. 
# Starta upp och utveckla vårt arbete i vår snickarbod. 
# Fortsätta vårt arbete kring naturens kretslopp genom att så, 
sätta och skörda i vårt odlingsprojekt. 
# Fortsätta vårt arbete kring sopsortering. 

Barns inflytande 
Förskolan skall sträva efter att barnen 
utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina 
egna handlingar och för förskolans miljö 

 
Vid vårterminens slut har alla barn efter 
sin förmåga utvecklat sin identitet och 
självständighet samt känner tillit till sin 
egen förmåga att ha inflytande över sitt 
eget lärande. 

 
# Skapa tillfällen där barnen får möjlighet att välja sitt eget 
sätt att lära i olika situationer. T ex skapande aktiviteter i 
snickarbod, uterum och ateljé. 
# Arbeta aktivt med reflekterande frågor för att 
medvetengöra barnen om konsekvenser av sitt eget 
handlande, samt ge barnen möjlighet till eget inflytande över 
olika situationer. 

 

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

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

 
# Vi fortsätter att uppdatera vår blogg kontinuerligt. 
# I arbetslaget diskutera hur vi får vårdnadshavare att bli mer 
delaktiga och hur vi kan öka deras förståelse för 
verksamheten. 
# Att kontinuerligt se över hur verksamheten och våra mål 
presenteras för vårdnadshavare. 

 

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

 
Vid vårterminens slut har vi väl 
fungerande lokala ämnesträffar med 
dagordning och dokumentation som har 
informerats till all personal. 
Ökad samverkan med skola & fritids 

 
# Fortsätta utveckla ämnesträffar till bra fortlöpande 
pedagogiska diskussioner. 
# Utveckla dagordning och dokumentation för ämnesträffar 
samt delgivande av informationen. 
# Samverka genom vht en gång/termin samt mindre träffar  

 

 


