Verksamhetsplan
Våren 2018

Silverskogens Förskola

Verksamhetsplan
för
Frilufts Förskolor
Mål och metoder
Vi arbetar efter Lpfö 98:16, Läroplan för förskolan. Vi fokuserar på våra 6 rubriker
Jagutveckling, Socialkompetens, Fin- och Grovmotorik, Språk och kommunikation,
Matematik och Naturvetenskap. Vår verksamhet inom Frilufts Förskolor innehåller såväl
övergripande och gemensamma mål som förskolespecifika.
Övergripande och gemensamt för alla Frilufts Förskolor är att
Förskolan skall vara Trygg, Rolig och Lärorik!
Vår strävan är att ge barnen många och rika tillfällen - planerade och spontana till lek, aktivitet och inlärning i olika miljöer med naturen och uteverksamheten
som bas. Vår metod är att arbeta med utomhus- och naturpedagogik
och därigenom utgöra ett komplement till barnens övriga tid och liv.

Frilufts Förskolors utomhus- och naturpedagogik
Med Veda & Barke i Naturen
Veda och Barke är med barnen under alla år på Frilufts Förskolor och följer
barnen i de olika grupperna Upptäckare (de yngre), Utforskare
och Äventyrare (de äldsta).
Året om går barnen till skogen och/ eller vistas ute i naturen.
Vintertid är det skidskola- Veda & Barke på skidor, och skridskoskolaVeda & Barke på skridskor för de äldre barnen. Äventyrarna har alltid
den verksamheten och de äldsta Utforskarna enligt vår öva-, pröva-, läraplan.
Vi uppmuntrar alla barn som vill och har skidor att åka i närmiljön när snön finns.
Pulkaåkning är en populär aktivitet för alla grupper.
Frilufts Förskolor har en gemensam ”Grön tråd” när vi vistas ute men ledorden är Trygg,
Roligt och Lärorikt då väder och säkerhet styr omfattningen. Vårt dokument 1:f ”Frilufts
Förskolor Övar-prövar och lär med utomhuspedagogiken” beskriver hur vi arbetar med vår
Lpfö 98:16 och använder utomhuspedagogiken som metod i arbetet tillsammans med
barnen.
Vi eftersträvar att kontinuerligt äta och laga mat på utflyktsplatsen eller gården.
I huvudsak sker vilan ute och de barn som sover, sover i våra vindskydd på
förskolans gård och/ eller på utflyktsplatsen.
Äventyrarna har ”Hitta Vilse” (Civilförsvaret) under såväl den varma som kalla årstiden.
Verksamheten varierar med barnets ålder och mognad samt förskolans
geografiska förutsättningar.

Övrigt vi anser är viktigt med vår verksamhet…
Barnen skaffar sig erfarenheter av sin omgivning genom egna sinnesupplevelser.
Genom att lukta, känna, lyssna, titta och jämföra bildar sig barnen uppfattning
och får nya begrepp om olika föremål, tid, händelser med mera.
Upplevelserna leder till resonemang kring olika företeelser

och stimulerar till fortsatta undersökningar och upptäckter.
Upptäckterna leder till nyfikenhet, samtal och frågor om Hur och Varför,
olikheter och likheter blir naturliga.
Vi lär oss matematiska begrepp genom att jämföra, sortera, mäta, och räkna.
Språket tränar vi genom dagliga samtal och med lek, drama, sång, sagor
samt ramsor.
I skogen, på gården och ängen finns obegränsade tillfällen att träna motoriken
-att gå, klättra, springa, balansera, åla, krypa, hoppa, sparka boll blir självklarheter.
När vi samlar småkryp och växter, knyter rep, sorterar och packar i och ur ryggsäck
tränar vi förutom finmotorik även koordination, koncentration och uthållighet.
Med naturen som inspirationskälla utforskar vi färg och form, hur olika
material ser ut och känns, vad man kan använda dem till och så vidare.
Att göra vattenfärg av blåbär, måla på snö, stenar och pinnar är roligt, spännande
och inspirerande inlärningstillfällen.
I leken bearbetar barnen händelser och upplevelser, skapar erfarenheter
av kommunikation, turtagning med mera.
Leken är grunden för att träna socialkompetens!

Avslutningsvis…
Vår inriktning månar om barnens välmående och hälsa och vi lägger därmed stor
vikt vid att under trevliga former servera barnen bra och näringsriktig mat enligt
Livsmedelverkets riktlinjer gällande mat för barn i förskolan.

Verksamhetsplan för Frilufts Förskolor Silverskogen våren
2019
Vi välkomnar alla barn och föräldrar till en ny och sista termin på Silverskogen!
Förskolans mat- och öppettider
Silverskogen öppnar klockan 7.00.
Frukost serveras ute eller på avdelningen Äventyrarna fram till 7.15.
Efter 7.30 tar vi emot barnen klädda efter väder ute på gården.
Vid 9.00 äter vi frukt och har samling med barnen och introducerar då aktiviteterna för
dagen.
Alla grupper äter lunch klockan 11.
Mellanmål serveras vid 14.
16.30 äter vi frukt.
Förskolan stänger ute eller på avdelningen Upptäckarna 17.00.
VIKTIGT att barnens närvarotider efterföljs och att barnens dag avslutas vid hämtning.
Vid frånvaro, sjukdom eller när barnet blir friskt meddelar Ni förskolan senast
klockan 7.30 på telefon (0793368362), mail (silverskogen@friluftsforskolor.se) eller
på appen (forskoleappen.se).
Detta är viktigt för oss att veta inför dagens aktiviteter och personalplanering, exempelvis
vikariebehov samt matsvinn.
Ida Voxlin är förskolechef. Hon kan nås på telefon: 0722-396349 klockan 7-17 eller mail:
ida@friluftsforskolor.se.
Friluftsförskolors kontor har telefonnummer: 08-4719944.
Vårt kök
På Silverskogen får vi numer maten skickad till oss från köket i Bromma. Där jobbar nu
Åsa Ciloglu och ”Babis” Kalanidis, så barnen är välbekanta med maten. De lagar mat
enligt livsmedelsverkets riktlinjer. Minst 40% av allt som serveras är ekologiskt. Alla
mejeriprodukter och är ekologiska.

Silverskogens mål
Verksamheten ska utgå från förskolans läroplan Lpfö98:16 samt Frilufts Förskolors egna
styrdokument. Utifrån dessa och tidigare mål och utvärderingar, föräldraenkäter,
barngrupper och barnens egna utvecklingsområden och intressen, sätter vi mål och
utvecklingsområden för verksamheten.
Förskolan har ett tematiskt arbetssätt där kunskapen får komma i ett sammanhang. Under
våren kommer vi arbeta med två olika teman: Kroppen och Vintervitt.
Vi på Silverskogen har följande utvecklingsmål under våren:
• Arbeta med Grön Flagg och temat Livsstil & Hälsa och deras utvecklingsområden
Kroppen, Rörelse och Yoga.

• Frilufts Förskolors miljömål - minska matsvinnet, pappersförbrukningen och
energiförbrukningen.
• Utveckla vårt arbete med pedagogisk dokumentation.
• Fokusera på matematik, språk och kommunikation och motorik under våra temaarbeten.

Upptäckarna
Vi på Upptäckarna är 16 barn i åldrarna 1-2 år. Den gruppansvariga är Johanna 40h
(förskollärare och gruppansvarig) och Saniye 35h (barnskötare) samt en vikarie på 30h.
Upptäckarnas mål
Under början av vårterminen arbetar vi med temat vintervitt, där barnen får lära sig att åka
sjärtlapp, skridskor och skidor. Vi har också olika aktiviteter där vi leker med snön t.ex.
måla snö osv. Vi arbetar parallellt med vårt Grön Flagg tema Livsstil och hälsa, där våra tre
fokusområden kommer att vara yoga, kroppen och rörelse. Vi pratar med barnen om olika
kroppsdelar, målar och gör t.ex. hand - och fotavtryck, sjunger sånger om kroppen osv.
Barnen får också många möjligheter att öva sig i sin grov - och finmotorik. Vi gör även
avslappningsövningar med barnen. Tema kroppen kommer efter vintervitt att helt ta över
som tema.
Upptäckarnas veckoschema (vinterperiod)
Måndagar: Gården, skridskoskola.
Tisdagar: Skogen, utflykt med matsäck (beroende på väder), annars gården. Onsdagar:
Gården, vinterlekar t.ex. stjärtlapp, skridskor m.m.
Torsdagar: Gården – Lek och aktiviteter
Fredagar: Gården - Gemensam rörelselek och aktiviteter
Upptäckarnas veckoschema (vår och sommarperiod)
Måndagar: Gården
Tisdagar: Skogen, utflykt med matsäck
Onsdagar: Skogen
Torsdagar: Gården - Lek och aktiviteter
Fredagar: Gården - Gemensam rörelselek och sångsamling

Utforskarna
Utforskarna är i nuläget 12 barn, 3-4 år. Här arbetar Elin 40h(förskollärare och
gruppansvarig) och Sofia 30 h(barnskötare).
Utforskarnas mål
Vi startade terminen med tema Vintervitt. Vi gör experiment, till exempel vad som händer
med snö om man tar in den, eller häller salt över snön jämfört med snö utan salt. Vi målar
och skapar med snö och is samt övar på att åka skidor, stjärtlapp och skridskor.
Vi kommer även att arbeta med tema Kroppen. Barnen visar intresse för sjukdomar, något
vi vill fånga upp genom att erbjuda böcker, dramatisering, rollekar, måla och skapa.
Under temat kommer vi även arbeta med integritet och ”Stopp min kropp”.
Utforskarnas veckoschema vinter
Måndag - skogen/skidskola

Tisdag - gården, vinteraktiviteter
Onsdag - gården, skridskoskola
Torsdag - skogen, vinteraktiviteter
Fredag - gården - gemensam sångsamling
Utforskarnas veckoschema vår
Måndag - skogen
Tisdag - skogen, matsäck
Onsdag - heldag i skogen
Torsdag - gården
Fredag - gården, gemensam sångsamling

Äventyrarna
Äventyrarna är i nuläget 17 barn, 4-6 år. Här arbetar Ida 30h i barngrupp och 10h som
förskolechef(förskollärare/förskolechef och gruppansvarig), Yvonne 30h(barnskötare) och
Sergiu 37h(barnskötare).
Äventyrarnas mål
Vi inleder våren med temat Vintervitt. Detta tema innefattar såväl skidskola, skridskoskola,
snölek, skapande och experiment.
Under terminen kommer vi att arbeta med Grön Flagg. Vi på Äventyrarna kommer besöka
återvinningsstationen och källsortera och samtala om varför detta är viktigt. Vi kommer
också att återuppta arbetet med Kroppen, som vi påbörjade i höstas under temat Grön
Flagg. Här kommer vi dels prata om kroppens funktion, men också om Stopp min kropp
och integritet.
Äventyrarnas veckoschema
Måndagar: Skogen, Äventyrare 1, Hitta Vilse och Äventyrare 2 Allemansrätt.
Tisdagar: Skogen, matsäcksdag. Barnen får ha med en liten matsäck i
ryggsäcken. Temaarbete.
Onsdagar: Skogen, vi lagar vår egen mat över elden så fort vädret tillåter. Undervisning
utifrån temat.
Torsdagar: Gården, gemensamma lekar och aktiviteter.
Fredagar: Gården, gemensam sångsamling.
Under vintern kommer vi att stanna på gården vid flera skogsdagar för att öva på skidor
och skridskor där. Äventyrare 1 kommer också att få åka skridskor på Sollentunavallen vid
fem tillfällen.

Värdegrund och Plan mot diskriminering och kränkande
behandling
Med utgångspunkt i Frilufts Förskolors gemensamma plan mot diskriminering och
kränkande behandling, Lpfö98:16 och material från barnkonventionen vill vi på
Silverskogen skapa en trygg förskola för alla.

I vårt dagliga arbete ska vi uppmuntra barnen till att vara en bra kamrat, kunna stå upp för
sig själv, uttrycka sina tankar och åsikter utan att såra. Vi ska också stärka barn som säger
nej men också de barnen som får ett nej från sin kamrat. Vi ska hjälpa dem i konflikter
men också stanna upp och se hur de själva löser olika problem.
All personal arbetar för att det inte ska förekomma någon form av diskriminering,
trakasserier eller annan kränkande behandling på förskolan. Under höstterminen 2017
anslöt vi oss till Förskolebrevet och kommer fortsätta vårt arbete utifrån deras material.
Notering: Likabehandlingsplanen ersattes under hösten 2018 av en plan mot
diskriminering och kränkande behandling. Denna plan följs upp vid personalmöten flera
gånger om året.

Silverskogens värdegrund
Vi vill att alla ska känna sig: - välkomna till förskolan, - känna sig stolt över sig själv och sin
familj och - känna sig trygg att uttrycka en tanke, åsikt eller fråga.
Våra ledord på förskolan är Tryggt, Roligt och Lärorikt.
Med ordet Tryggt menar vi:
- Alla känner sig trygga med alla på förskola
- Väl fungerande rutiner
- Närvarande pedagoger
- Tydlig information och kommunikation
Med ordet Roligt menar vi:
- Brett utbud av utomhusaktiviteter, exempelvis egen skridskobana och närhet till naturen.
- En gård som inbjuder till lek
- Silverskogens traditioner
- Att jag får känna att jag kan – tillåtande miljö
- Att vi värdesätter mötet med varje barn
Med ordet Lärorikt menar vi:
- Att ta tillvara barnens intresse
- Kolonilotten och växthuset
- Leken, både den styrda och fria leken
- Utomhuspedagogiken
Våra vuxna värderingar ska alltid utgå från ett barns perspektiv!

Upptäckare, Utforskare och Äventyrare tillsammans med Veda
& Barke
Veda & Barke används som ett pedagogiskt hjälpmedel. De är med oss på gården, i
skogen, vid skridskobanan och i skidspåret. De hjälper till vid konflikthantering, som ett
stöd om man ska göra något för första gången och finns där om man behöver tröst.

Grön Flagg
Silverskogen är en Grön Flagg-certifierad förskola. Ni kan läsa mer om Grön Flagg på
hsr.se.

Under förskoleåret 18/19 kommer vi arbeta med temat Livsstil & Hälsa. Vi har valt
Kroppen, Rörelse och Yoga som våra tre utvecklingsråden.
Vi kommer under våren att ha skräpplockardag, då beger vi oss ut i vårt närområde och
gör fint. Vi pratar om hur viktigt det är att inte lämna skräp i skogen och hur det påverkar
djur och natur.

Erasmus
Vårt Erasmus-projekt Out Now, som vi jobbat med under en längre tid, kommer att
avslutas under sommaren. Nu under våren kommer vi att dela med oss av våra QR-koder
till förskolor i närområdet. Vi har också fått frön från Finland som vi ska så och se vad som
kommer upp.

Samverkansgruppen
Samverkansgruppen träffas 1 gång per termin. Vårens möte är den 13/3 kl. 7.30-9.00. På
mötet deltar Silverskogens samverkansföräldrar, gruppansvariga pedagoger och
förskolechef. Alla föräldrar har möjlighet att ta kontakta med Samverkansföräldrarna innan
mötet och framföra sina synpunkter eller frågor som kan diskuteras på mötet.
Samverkansföräldrar våren 2019 är:
Lars Badlund (Edvins pappa)
Peter Norberg (Otis pappa)
Cecilia Haddad Ringborg (Philippes mamma)

Traditioner och viktiga datum
7/1

Terminsstart

25/1

Planeringsdag Förskolan stängd.
Under maj kommer utvecklingssamtalen att äga rum

19/2

Veda & Barke-loppet På gården genomförs detta skidlopp. Det startar med
gemensam uppvärmning till musik sedan genomförs loppet och efter målgång
serveras alla deltagare blåbärssoppa. Sist men inte minst är det
medaljutdelning!

v9

Sportlov för deltidsbarnen

7/3

Drop-ut fika 15.00-16.30 När du hämtar ditt barn kan ni i lugn och ro sitta ner
och fika tillsammans med ditt barn och andra som hämtar.

13/3

Samverkansmöte 7.30-9.00

12/4

Utvecklingsdag Förskolan stängd. De barn som behöver omsorg har
möjlighet att lämna sina barn på någon av FriluftsFörskolors andra
förskolor i Sollentuna, Gillbostubben eller Lantgården.

v.16

Påsklov för deltidsbarnen

23/5

Övernattning Alla som ska börja skolan till hösten övernattar på gården
tillsammans med en förälder.

4/6

Sommarfest 15.00-17.00

19/6

Midsommarlunch

Vi pedagoger på Silverskogen ser fram emot en härlig sista termin tillsammans med
er och era barn!

Bilagor: Kläd- och utrustningstips,
Kläd- och utrustningstips
För att vi ska kunna vara ute så mycket som möjligt, krävs en bra och genomtänkt
utrustning för våra utomhusaktiviteter.
När det är kallt:
Underställ närmast kroppen, av funktionsmaterial eller ull är att föredra.
Finns att köpa i sportaffärer. Lite dyrare alternativ är ”ullfrotté”. Nästa lager kan med fördel
vara ett fleeceunderställ. Sist en overall i bävernylon eller annat slitstarkt vattenavvisande
material, i rätt storlek och utan huva. Extra viktigt är att ni som har overaller som ej får vara
i torkskåp ser till att det finns ett extra ombyte på förskolan. Alla bör tänka på att ha ett
extra ombyte. Overallen ska ha hällor/ gummiband längst ner. Även strumpor av ull eller
annat funktionsmaterial är att föredra, eftersom bomull leder kyla och väta. Alltså EJ
bomull närmast foten utan en ullstrumpa, som sedan kan förstärkas med en raggsocka.
Varma kängor med högt skaft på fötterna. Ett par tunna vantar innanför täckvantarna.
Galonvantar, tunna, ska alltid finnas på förskolan, gärna med foder eller med en tunn
vante inuti.
Tänk på att jeans är väldigt osmidigt och kallt att ha under overallen.
Mjuka kläder är bäst. Strumpbyxor är opraktiskt, blir foten blöt måste man byta allting.
När det är slaskigt/regnigt:
Regnkläder som skall rymma en overall under och som har hela hängslen och gummiband
under foten.
Är det slaskigt är det ju oftast lite varmare ute och istället för en tjock overall kan man ha
underställ, fleece och en tunnare overall/ vindbyxa. Tänk lager på lager!
Gummistövlar, höga, med kraftigt mönster undertill och med plats för både sula och socka.
Vi vill inte att barnen har huvor på jackan. Det är svårt att se/ höra för barnen och det kan
finnas stryprisk om huvan fastnar i något.
När det är sommar:
Vid soligt väder skall barnen vara klädda för att skydda sig mot solen. Gärna luftigt
långärmat eller insmorda med solskyddsfaktor på morgonen samt ha kepsar/ solhattar.
När vi går till skogen eller annan plats i naturen skall barnen alltid ha byxor med långa ben
och stövlar eller heltäckande skor (ej sandaler eller Foppatofflor).
Alla barn är olika, en del är varma av sig medan en del lätt fryser, man får pröva sig fram
lite.
I vindskyddet till vilan behöver barnen byxa och tröja i fleece, raggsockor, tunn mössa och
vantar.
Ryggsäcks-tips
Bra att tänka på inför våra utflykter då barnen har med sig ryggsäck hemifrån.
Tänk på att barnet har en rymlig ryggsäck (inte för liten och inte för stor), den skall rymma
en liten termos/ flaska, en matlåda med bestick och en kåsa/ dricksmugg. Annat som ska
finnas i ryggsäcken är ett sittunderlag och ett ombyte kläder i en plastpåse. t ex
underkläder, strumpor, mjukisbyxor/ tights. Sedan styr naturligtvis årstiden (vantar, t-shirt
o.dyl.). Märk alla tillhörigheter tydligt!
På ryggsäcken är det viktigt att det finns ett bröstspänne framtill. Finns det inget kan man
med fördel ta en ”vanthållare” med clips i varsin ände.
Ryggsäcken bör vara av vattenavstötande material och med en dragkedja som går hela
vägen uppifrån och ner, så att man ser allt innehåll när ryggsäcken är öppen. Sätt gärna

en nyckelring eller dylikt på dragkedjan så blir det lättare för barnet att öppna ryggsäcken
själv.
Hjälmar
De barn som åker pulka och stjärtlapp, skidor och skridskor måsta alltid ha hjälm av
säkerhetsskäl. Frilufts Förskolor accepterar endast lekhjälm med grönt
säkerhetsspänne.
Flytvästar
Vid alla aktiviteter vid vattnet eller på isen skall barnen ha godkända flytvästar i rätt storlek.
Skidor och skridskor
För de barn som deltar i dessa aktiviteter är det viktigt med väl fungerande utrustning i rätt
storlek. Skidbindningen måste passa med barnets känga eller stövel och vara inställd av
er föräldrar.
TÄNK PÅ ATT MÄRKA DITT BARNS KLÄDER OCH UTRUSTNING!!
Det gör att vi och vikarier hittar rätt plagg till rätt person och undviker förväxlingar för oss
alla.
Fråga gärna oss pedagoger vad som verkar fungera för just ert barn i klädväg och
utrustning. Vi hjälper gärna till!

