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Handlingsplan, Sågarvallens förskola 1-4 år läsår 2017/2018 

Områdets mål Förskolans mål Förskolans/avdelningens processer  
Normer och värden 
Förskolan ska 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 
empati för varandra och allt levande. 

 Vi arbetar med materialet ”Vännerna i 
Kungaskogen” på språksamlingarna som 
bland annat tar upp frågor om empati. 

 Kompistemavecka, v.20, där vi 
aktualiserar våra kompisregler. 

 Vid konflikthantering vägleder vi barnen 
med hjälp av våra kompisregler. 

 Pedagogisk verksamhet i tvärgrupp i 
skogen 1 gång/vecka där barnen ges 
uppmuntran och erfarenhet av att visa 
respekt mot allt levande i skog och 
närmiljö. 

 

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 

Riktade språkliga insatser utifrån barnens 
språkbehov. 
Vid vårterminens slut är våra språkmiljöer 
och språkaktiviteter planerade och 
genomförda utifrån resultatet av barnens 
kartlagda språkbehov. 
 
 
Vid vårterminens slut visar barnen 
förståelse för begrepp som har samband 
med rum, läge och riktning. 
 
 
 
 
Vid vårterminens slut har alla barn, utifrån 

 Språkkartläggning den 7/9, v.36, samt tidig 
vår – utifrån resultatet anpassar vi våra 
språkaktiviteter. 

 Temabaserat lärande utifrån materialet 
”Vännerna i Kungaskogen” som 
inkluderar språk, matematik och 
naturkunskap. 

 Språkugglan Helge hälsar på oss på 
språksamlingarna och ställer 
reflekterande frågor och diskuterar med 
barnen. 

 Vi besöker kretsloppsstationen, har en 
skräpplockardag och en kompost sten. 

 Vi fokuserar på djuren i vår närmiljö och 
årstiderna i våra skogsgrupper. 
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naturvetenskap och samband i naturen, 
liksom sitt kunnande om växter, djur samt 
enkla kemiska processer och fysikaliska 
fenomen. 

 sin nivå, kunskaper om kretslopp, årstider 
och djuren i närmiljön. 

 Vi arbetar med begrepp som har 
samband med rum, läge och riktning i 
våra skogsgrupper. 

 Vi går till biblioteket när tillfälle ges. 

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

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

 Öka kunskapen hos varje pedagog kring 
barns inflytande genom att läsa en eller 
fler artiklar i ämnet. 

 Ugglan Helge hjälper oss att arbeta med 
reflekterande frågor med barnen om 
handlingar och konsekvenser. 

 Vi har intervjuveckor med barnen v.46 
och v. 7. 

 Vi pratar med barnen om betydelsen av 
att ta hand om förskolans miljö. 

 

Förskola och hem 
Förskolan ska 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. 
 
 
 

 Ha aktivt föräldramöte då vi lämnar ut en 
enkät där synpunkter på föräldramötet 
och verksamheten kan framföras. 

 Vi ger möjlighet till insyn genom att 
använda vår målvägg och bildskärm för 
att visa vår verksamhet. 

 

Samverkan med förskoleklass, skola och 
fritidshem 
Förskolan ska 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. 
 
 
 
 
 

 Ämnesträffar med förskolans och skolans 
ämnesrepresentanter 1 gång/år. 

 


