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Förskolans yttre och inre miljö 
Frilufts Förskolor Lantgården ligger i ett radhusområde i Viby, Sollentuna. Det är nära till 
skog, ängar, vatten och stall. Förskolans gård har gungor, rutschkana, sandlådor, 
vindskydd, odlingsdel samt stora lekytor med gräs och grus. 
Lantgårdens verksamhet är uppdelad på Upptäckare/Utforskare/Äventyrare. Upptäckare 
har en hemvist och Utforskare/Äventyrare är tillsammans i en hemvist.
Två vindskydd där barnen sover och vilar finns beläget på gården.
Maten tillagas och levereras från Brasserie Maison. Många produkter är ekologiska. 

Pedagoger
Upptäckare
Ida, förskollärare 30 h i barngrupp och rektor, 10 h administrativ tid
Therése, barnskötare 40 timmar                
My/Rezouna barnskötare 30 timmar

Utforskare/Äventyrare
Sara, förskollärare 40 h -avslut dec-21
Selver, barnskötare 40 h-avslut feb-22
Beatrice, barnskötare 40 h
Peter resurs 35 h
Klara förskollärare -40 h start feb-22
Ana barnskötare- 35 h start april-22

Barngruppen
Under läsåret har vi haft som mest 38 barn på Lantgården. 
Pedagogerna har ansvarsbarn vilket innebär att ansvarspedagogen dokumenterar i 
Förskoleappen och ansvarar för utvecklingssamtalet.  Alla barn har en individuell 
utvecklingsplan (IUP) som har utarbetats i samråd med respektive vårdnadshavare vid 
utvecklingssamtalet. Till grund för denna ligger observationer och övrig pedagogisk 
dokumentation (barnens läroprocesser) i Förskoleappen. 

Planering, reflektion, utveckling, dokumentation
Vi har under läsåret haft reflektionstid och pedagogmöten där pedagogerna har diskuterat 
och utvecklat arbetet med, plan mot diskriminering och kränkande behandling, 
jämställdhetsplan, Förskoleberevet, våra miljömål, pedagogisk dokumentation och Grön 
Flagg samt planerat det kontinuerliga arbetet i verksamheten. Under en planeringsdag i 
augusti och januari planerade vi terminens arbete mot våra gemensamma mål. På våra 
utvecklingsdagar i oktober och april diskuterade och utvecklade vi arbetet med pedagogisk 
dokumentation och vår utomhuspedagogik. Vi har arbetet med Förskolebrevet och hur vi 
skyddar barnens integritet samtidigt som vi ska vara synliga för varandra. En viktig del i 
utvecklingsdagarna är också att skapa en härlig arbetsgrupp med samarbetsvilja som 
jobbar åt samma håll. Pedagogträffar med andra förskolor har varit under läsåret, då vi 



fokuserat på språket.  Hela arbetslaget har fått handledning av Frilufts Förskolors special 
pedagog när behov funnits.

Personalen har haft 1 timme reflektionstid enskilt/vecka och 1,5 timme med arbetslaget 
varannan vecka. Vi har här haft fokus på att alltid utgå från vår reflektion för att kunna gå 
vidare i arbetet, att se det som vår motor har varit ett fokus under året.

Samverkan med vårdnadshavare
I Förskoleappen är vårdnadshavarna delaktiga i barnens lärande under dagen. Alla 
gruppers pedagogiska dokumentation finns uppsatt både ute och inne. Flera gånger om 
året kommer även information till vårdnadshavarna från rektor. Vi har haft 
samverkansmöte tillsammans med representanter av vårdnadshavare från varje 
avdelning. Ett möte under hösten och ett under våren. 
Vårdnadshavare har erbjudits utvecklingssamtal med ansvarspedagog.

Verksamheten och styrdokument
Vi har arbetat enligt läroplanen (Lpfö18) med stöd av Övar-prövar-lär med 
naturpedagogiken, Gröna Tråden, Våra mål i verksamhetsplanen och Grön Flagg. Med 
Veda & Barke är det Tryggt, Roligt och Lärorikt på förskolan.

Gemensamma mål på hela förskolan har varit att arbeta med ett språkutvecklande 
arbetssätt.Frilufts Förskolors Miljömål: Hållbar konsumtion.
Vi som en del i detta arbete ett fortsatt fokus på att minska vår användning av 
förbrukningsmaterial. Vi har pratat med barnen om att det är viktigt att vara rädda om våra 
saker och vad gör vi om något går sönder? Kan vi laga det igen istället för att slänga?

Tidigt på höstterminen gjordes en kartläggning över vad vi behöver fokusera på i vår Plan 
mot diskriminering och kränkande behandling. Ungefär varannan månad har vi sedan följt 
upp och utvärderat planen och kommit fram till nya fokusområden.

Vi har arbetat med jämställdhetsplanen där vi har observerat, utvärderat och utvecklat 
miljön inne och ute. Barnen har varit med och utvecklat de olika stationerna på gården. 
Pedagogerna har arbetat med barns inflytande och att varje barn är unikt.

Vi har tagit emot barnen ute varje dag. Torsdag och fredag har vi haft samling/fruktstund 
på förskolan och därefter aktiviteter på gården. Måndag, tisdag och onsdag har vi haft 
samling och aktiviteter i skogen i våra skogsgrupper. På gården har vi stationer med olika 
aktiviteter där barnens inflytande, skapande, rörelse, fantasi och lekkompetens får 
möjlighet att utvecklas. Våra måltider har vi ätit ute i skogen eller på förskolan större delen 
av läsåret så länge vädret har tillåtit. Barnen vilar ute i vindskyddet eller i skogen. På 
eftermiddagarna har det erbjudits olika typer av aktiviteter vid olika stationer.

I år fick vi en härlig vinter och vi kunde genomföra skidskola för de barn som är 
intresserade. Vi spolade också is på gården tillsammans med hängivna vårdnadshavare 
och där kunde vi ha skridskoskola. Vi lär oss grunderna i att åka skidor och skridskor på 
ett lekfullt sätt.

Veda & Barke är vårt pedagogiska verktyg, våra dockor som gör precis som barnen och är 
med oss i den dagliga verksamheten. Veda & Barke är en länk mellan barn och pedagog i 
olika situationer. Under året har de bland annat fått uppdrag i sina ryggsäckar och brev 
från drakar och trollkarlar i skogen.



                                               

Verksamhetsberättelse Upptäckarna 2021/2022 

Matematik 
När vi går till skogen räknar vi alla barnen högt så att talramsan upprepas. Vi har under våra 
temaarbeten sorterat saker efter färg, form, med mera. I skogen och på gården övar vi på vad 
som är tungt/lätt, långt/kort. Här övar vi också på lägesord, bakom, framför, under, över, osv. Vi 
pedagoger brukar prata om att det är viktigt att ta på rätt glasögon, övar vi matematik är det de 
glasögonen som ska på.


Språk 
Vi har fokuserat mycket på språket under hela läsåret. Under våren har vi haft tema utifrån en bok. 
Vi har läst boken vid temats start och sedan varje dag under temats gång. Vi har rimmat, sjungit 
sånger, lärt oss tecken, övat begrepp och bokstäver och haft boksamtal kring varje bok. Vi har 
också gjort Bockarna Bruse-sagan med hjälp av kottar, pinnar och stenar och sedan hittat på 
andra sagor med hjälp av olika material vi hittat.


Naturvetenskap och teknik 
På hösten jobbade vi med färger och gjorde då färgexperiment. På vintern blev det istället 
experiment med snö och is. Vintern erbjöd också skidåkning och skridskoåkning för de som ville 
testa. Vi har också utforskat friktionen i pulkabacken. 

Varje gång vi är i skogen samtalar vi om det vi ser runt omkring oss och om vikten av att ta hand 
om naturen.


Självständighet 
Barnen får öva på att ta hand om sin egen ryggsäck, ett arbete de är mycket stolta över. De får 
också öva på att hämta och lämna sina saker på respektive hylla/krok.

Vi uppmuntrar alltid barnen att försöka och att våga!


Motorik 
Varje dag övar barnen på sin motorik. De dagar vi är i skogen övas grovmotoriken, då vi går på 
ojämna stigar, klättrar på stenar och under grenar. På gården övas grovmotoriken då vi drar 
skottkärror, gräver i sandlådan, cyklar, dansar och leker.

Finmotoriken övar vi då vi plockar små stenar och pinnar och också då vi ritar och målar, bygger 
med kapla-stavar och lego och pärlar.

På vintern övar vår motorik på skidor och skridskor.


Socialt samspel 
Hösten inleddes med att Veda & Barke hade fått ett stort ägg med ett brev på. I ägget låg en 
trollunge och på brevet stod det om vi kunde ta hand om den. Vi pratade då om hur man gör när 
man tar hand om någon. Hur är man en bra kompis? Vi har jobbat med detta och övat på att alla 
får vara med i leken, ingen ska behöva vara själv. I detta arbete har det krävts närvarande 
pedagoger som stöttar och medlar.


Kreativitet och fantasi 
Vi har skapat med hjälp av olika tekniker, till exempel har vi målat med korkar, vi har gjort tavlor 
med hjälp av kulor med färg på. Vi gjorde istavlor på vintern som glittrade vackert i solen. Vi 
skapar i sanden och i snöhögen.

En saga som följt oss under hela läsåret är Bockarna Bruse. Vi har sjungit och hittat på sagan i 
skogen och i sandlådan. Det har varit kottar och pinnar och stena som fått agera som troll och 
bockar och broar.


Grön Flagg 
Vi har på förskolan arbetat med Grön Flagg på olika sätt där återvinning Vi har gått till 
återvinningen en stor del av läsåret en gång i veckan men i mindre grupper. Väl där hjälper barnen 
till att sortera, känna efter vilket material varje sak består av och vart den ska slängas därtill 
samtal vi om varför vi sorterar och vad som händer med skräpet efter vi slängt det. Som ett 



hjälpmedel har vi använt oss av skräpmonster som fångar intresse och förtydligar med bild, 
berättelser och lek hur skräpet ska sorteras. Vi har deltagit i Håll Sverige rents skräpplockarvecka 
där vi gick i mindre grupper och plockade skräp i närområdet och sorterade det skräp vi hittat. 

Verksamhetsberättelse Utforskare/Äventyrare 2021/2022 

Matematik 
I syfte att träna uppfattning av mängd och lära in talramsan räknar vi alla barn vid tex samling, 
skogsutflykter och vid borden. För att utmana mer och grundläggande förståelse för addition och 
subtraktion kan barnen utmanas med frågor som ”Okej, vi är fem barn här hur många blir vi när 
jag sätter mig ner?” Eller ”Vi brukar vara åtta barn i bordet och nu är vi sju, hur många fattas?”. 
Problemlösning övar vi i vardagliga situationer oavsett om det är matematiska eller andra problem 
vi ställs in för, stöttar genom att uppmärksamma problemet och gemensamt komma fram till 
lösningar. Barnen jämför och mäter mycket, tex pinnar i skogen, vilka pinnar är bra att bygga kojor 
med eller att ha som grillkorv? Vi stöttar genom begrepp som kort, längre, längst. Minst, mindre, 
större, störst. Vi kategoriserar och sorterar tex i vårt arbete med återvinning och skräpmonster, 
men även material. 


Språk 
Vi har försökt att erbjuda minst ett fast tillfälle, vilan, för högläsning och några spontana tillfällen i 
veckan där en pedagog tar fram böcker och läser för de som är intresserade tex på kullen eller vid 
borden. Vi läser böcker som barngruppen just nu är engagerade i det har främst varit bokserien 
om den underbara familjen kanin. Under väntetid som tex innan och efter lunch eller mellanmål 
har vi vid borden introducerat språklekar, till störta del styrda av pedagoger. Vi anpassar vårt sätt 
att ge instruktioner utefter varje barns förmåga att ta in och utföra instruktioner. 


Under nästa läsår vill vi utvecklas genom att tillföra boksamtal till högläsningen. Erbjuda mer 
systematisk och planerad språkundervisning i mindre grupper, särskilt för de barn som har extra 
behov av det. Tydliggöra instruktioner och vardagen genom att använda mer bildstöd och tecken. 


Naturvetenskap och teknik 
Under våren har barn födda -18 arbetat med Allemansrätten och barn födda -17 har arbetat med 
Hitta vilse. Genom de här projekten får barnen kännedom om djur och natur och hur den tas om 
hand samt hur vi klarar oss i naturen. Det vill vi fortsätta med nästa år. 


Vintern erbjöd också skidåkning och skridskoåkning för de som ville testa. Vi har också utforskat 
friktionen i pulkabacken och rutschkanan. Vi har arbetat med Blue-bot vilket dels har varit ett 
utforskande av själva tekniken, hur den fungerar men också en del av Grön flagg då vi 
programmerat blueboten till att lämna ett batteri till rätt skräpmonster. Vi har smått introducerat 
analog programmering som en del av de arbetet. Under nästa läsår kan vi arbeta vidare med den 
analoga och digitala programmeringen. 


Självständighet och identitet 
Under våren och hösten har vi arbetat med ett empatiprojekt med hjälp av Veda och Barke där 
Veda eller Barke är med varje barn en hel helg. Vårdnadshavarna hjälper till att ta foton och skriva 
ett par sidor om vad de gjort under helgen. Barnet visar sedan upp bilderna och pratar om helgen, 
inför resten av barngruppen, oftast med stöd av pedagog. Det stärker självständigheten att våga 
stå och visa/prata inför gruppen och identiteten stärks av att reflektera över och visa vad vi gör 
hemma hos oss och samtidigt se att det kan vara olika hemma hos andra kompisar. 

Vi uppmuntrar barnen till att klara av saker så som klädombyten, ta hand om sin ryggsäck mm. 
Själva eller be en kompis om hjälp vilket stärker både den som ber om hjälp att ha klarat sig utan 
pedagog och den som hjälper i att både klara själv och hjälpa en kompis. 

Vi försöker stötta varje barn i att känna efter inåt, vad vill jag? Tex i val av aktiviteter men också i 
konflikthantering. Under nästa läsår kan vi förbättra genom att arbeta mer med temat identitet, 
kanske kopplat till olikheter för att stärka tolerans inför andra människor och öka självkänslan hos 
varje barn. 


Motorik 



Varje dag övar barnen på sin motorik. De dagar vi är i skogen övas grovmotoriken, då vi går på 
ojämna stigar, klättrar på stenar och bär och bygger med stora grenar. På gården övas 
grovmotoriken då vi drar skottkärror, åker skridskor/skidor, cyklar, leker och dansar. 

Finmotoriken övas då vi plockar med mindre material så som stenar, blad på blommor, hålla en 
nyckelpiga utan att den tar skada mm. Även i material som vi tillför så som mindre material för 
konstruktion, pärlor, penslar men också vardagliga saker som att stänga sin dragkedja. 


Socialt samspel 
Det sociala samspelet har vi jobbat på genomgående under våren, främst i direkta situationer som 
uppstår. Vi pratar om hur en schysst kompis är, hur vi hanterar konflikter, hur vissa handlingar får 
oss att känna vissa saker. I detta arbete har det krävts närvarande pedagoger som stöttar och 
medlar. Vi har jobbat med dynamiken i gruppen både genom mindre grupper och genom fasta 
handkompisar. Vi pedagoger har hållit i flera gemensamma regellekar där barnen får möjlighet att 
öva sina sociala och kommunikativa förmågor genom att förhålla sig både till lekens form och de 
kompisar som deltar. Under nästa läsår behöver vi arbeta mer grundligt och strukturerat med de 
sociala samspelet, hur vi bemöter varandra i gruppen och vad vi kan göra när konflikter uppstår. 
Vi behöver jobba med gruppkänslan från start. 


Kreativitet och fantasi 
Barninitierade fantasi och rollekar stöttas genom att vi varierar miljö och material. På gården och i 
innemiljöerna är det konkret material där stekpannor är stekpannor i en lek som sedan kan 
utvecklas i skogen där istället en barkbit blir stekpannan vilket stärker det abstrakta tänkandet 
och föreställningsförmågan. Vi har skapat med hjälp av olika tekniker och material så som måla 
med pensel på papper, gemensamma stora papper och stafflin. Därtill pärlor för skapande av 
armband mm. Och pärlplattor. Samt naturmaterial tex då vi skapat barkbåtar med både segel och 
motor. Många barn i gruppen använder och utvecklar sin fantasi och kreativitet i 
konstruktionslekar med både lego och plusplus där de bygger olika figurer, samtalar om deras 
funktioner och leker fantasilekar med hjälp av figurerna. Under nästa läsår kan vi utveckla genom 
att observera barnens egna lekar och tillföra material ännu mer utefter de intressen de visar. Vi kan 
utforma platser så de kreativa materialen är mer inbjudande och lättillgängliga för barnen att 
arbeta mer med självständigt. 


