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Förskolans yttre och inre miljö
Lunden ligger i naturnära Gribbylund. När vi kliver utanför skolgården och korsar 
vägen är vi i skogen. Ett stenkast bort finns den stora Ängsholmsängen med härliga 
vidder och bortanför ängen ligger Rönningesjön. Förskolans lokaler tillhör 
Bostadsrättsföreningen Fållbänken på Trefaldighetsvägen. Lunden har stora lokaler 
som fördelas på två avdelningar och rymmer tre grupper. Våra Upptäckare, 
Utforskare och Äventyrare. 
Maten på Lunden får vi från restaurang Brasserie Maison. Maten tillagas efter 
Livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer om mat för små barn. Vi serverar 
minst 40% ekologisk mat och alla mjölkprodukter och bananer är alltid ekologiska. 

Barn och pedagoger
När hösten började var Äventyrarna en grupp med 15 barn, födda 2016 och 2017. 
Ann och Asana har varit deras pedagoger. Det har även funnits en resurs i gruppen, 
den största delen av tiden Emilia. 
Utforskargruppen startade läsåret med 13 barn efter höstens inskolning av ett barn. 
Vid årsskiftet slutade två barn i gruppen och då flyttade vi över tre barn från 
Upptäckarna till Utforskarna. De 14 barnen i gruppen är födda 2017, 2018 och 2019. 
Maria och Daniela arbetade tillsammans med Utforskarna tills Maria slutade i 
februari. Efter det tog Emma över gruppen och vi bemannade med vikarier fram till 
sommaren.
Hos Upptäckarna, barn födda 2019 och 2020  startade hösten med 8 barn för att på 
vårterminen bli 11 barn. Vi skolade in tre barn både på höst och vårterminen. Hanna 
har varit deras ansvarspedagog hela året. 

Personalen på Lunden
Ann, Asana och Emma är alla barnskötare. Hanna och Maria är förskollärare. Maria 
avslutade sin tjänst i februari. Hanna avslutade sin tjänst i och med sommarledighet. 
En barnskötare och en förskollärare har varit föräldralediga hela läsåret. 
Förskolläraren avslutade sin tjänst inför sommaren. 
Daniela har arbetat under året som vikarierande barnskötare och Emilia som resurs. 
Pia är rektor för Lunden i Gribbylund och Broby i Erikslund.

Planering och utveckling
I början på varje termin stängde Lunden en hel dag för planering av verksamheten 
inför påbörjad termin. Då sammanställde vi den gemensamma utbildningsplanen 
med mål för vår pedagogiska verksamhet utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö18) och 
våra tidigare utvärderingar av verksamheten. 
En gång per termin stänger vi förskolan för en utvecklingsdag för pedagogerna.  

Läsåret 2021/2022 har alla pedagoger på Frilufts Förskolor fått en övergripande 
utbildning i språkutvecklande arbetssätt. Utbildningen har gett oss fyra föreläsningar 
med välrenommerade namn inom forskning och lärande för språkutveckling hos 
barn. Vi har fått uppgifter att utföra och lära av och kollegialt lärande i form av 
gemensamma reflektioner, ändrade arbetssätt och stödverktyg för att möta barn i 
deras språkliga utveckling. Höstens och vårens pedagogträffar har även de 
behandlat och befäst de nya kunskaperna vi fått med oss. Förskollärarnas 
utbildningstillfällen en dag på hösten och en dag på våren handlade om den viktiga 
rollen som ledare för både barn och kollegor. 
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Lundens pedagoger har haft totalt 12 kvällsmöten fördelat på sex möten per termin. 

Föräldrasamverkan
På Förskoleappen kan vårdnadshavare följa sina barns utveckling och ta del av 
information som rör verksamheten. Pedagogerna skriver veckobrev i appen för att 
informera om utbildningens innehåll. 
Vårdnadshavare bjuds varje termin in till utvecklingssamtal för att samtala om sitt/
sina barns individuella utveckling. De barn som går vidare till skolan efter sommaren  
har ett avslutningssamtal där barnen är med och delar sina tankar om tiden på 
förskolan. 

Höstens föräldramöte genomfördes digitalt med hög närvaro av vårdnadshavare. 
Lunden hade under året två samverkansföräldrar. Samverkansföräldrar, 
ansvarspedagoger och rektor hade under läsåret ett möte på höstterminen.
Lunden bjöd in till vernissage som avslutning på läsåret och samverkansföräldrar 
anordnande därefter en gemensam stund med fika för alla. 

Gemensamma mål och styrdokument
Förskolan styrs av Skollagen och därunder Läroplan för förskolan 2018 Lpfö18. 
Frilufts Förskolors metod är utomhus- och naturpedagogik. Vi strävar efter att flytta ut 
verksamheten på gården och ut i skog och mark så länge det är Tryggt, Roligt och 
Lärorikt. Frilufts Förskolor har även en egen ”Grön tråd” och en övar-prövar-lär med 
naturpedagogiken som vi följer i mån av möjlighet. Dokumenten visar vägen för vår 
utomhuspedagogik och hjälper oss bidra till en positiv inställning till friluftsliv och de 
förutsättningar olika biotoper och väder och  ger oss. I naturpedaogogiken är vi alla 
på jämlika villkor. Våra egna frontfigurer Veda och Barke har funnits med i den 
dagliga verksamheten som pedagogiskt material i temauppstart, konfliktlösningar 
eller som deltagare i sångsamlingar.

Pedagogisk dokumentation
Pedagogerna har genomgående dokumenterat sina barngrupper i Förskoleappen.
Vårdnadshavarna har under hela förskoletiden tillgång till dokumentationerna för sina 
barn och när barnet slutar på förskolan laddar föräldrarna själva hem 
dokumentationerna som handlar om deras barn. 

Barnkonventionen, TRE SKA BLI NOLL, Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling och aktivt jämställdhetsarbete. 
Barnkonventionsarbetet har varit tydligt hela året på Lunden med många projekt för 
att visa barnen och tydliggöra deras rättigheter för dem. På vårterminen delade vi 
upp arbetet i mindre projekt månadsvis och alla barn på förskolan har deltagit i dem. 
Arbetet har kopplats till vår naturpedagogik på ett konkret och för barnen förståeligt 
sätt.   
Tre ska bli noll handlar om att stoppa sexuellt utnyttjande av barn genom att upplysa 
barn om gränslösa beteenden och visa att det alltid finns vuxna som barn kan lita på 
och anförtro sig åt. Arbetet är ständigt aktuellt och det är relation vuxen till barn som 
pedagogerna arbetar för ska bli trygga för att våra framtida barn ska bli säkra barn 
som säger ifrån och vet hur de kan skydda sig själva och andra. 
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Som en del i konflikthantering och arbetet mot kränkande behandling har 
pedagogerna vid uppkomna situationer i det dagliga arbetet på förskolan pratat med 
barnen om gränser och om individers privata områden och att respektera andras 
gränser. Pedagogerna ser en tydlig bidragande faktor till grundtrygghet i barngruppen 
av aktivt vuxenstöd i leken. Medvetenhet finns hos pedagogerna att se och lyssna på 
alla barn jämlikt och vi kan se att barnen har utvecklat sitt sätt att lösa 
meningsskiljaktigheter. 

Grön Flagg
Höstterminen startades med en ny hållbarhetsresa på Lunden. Vi valde Livsstil och 
Hälsa som huvudtema och varje barngrupp skapade en rubrik och inriktning på 
ämnesvalet. Gröda blir föda har varit synligt i de olika odlingsprojekt och experiment 
som barnen deltagit i. Rörelseglädje genom lek om gemenskap har genomsyrat 
lekarna som barnen blivit introducerade för och deltagit i. Kretslopp i närmiljö som 
den sista rubriken har barnen fått utbildning i, i samband med naturens årstidsskiften 
i vår närmiljö och vad vi kan göra för hållbarheten. Delar som återvinning, odling, 
rättigheter och skyldigheter i natur och samhälle genom allemansrätten är ständigt 
aktuella på Lunden och barnen är aktiva och har blivit kunniga inom dessa delar av 
Grön Flagg.

Årets utvecklingsområde: Lunden ville under läsåret att arbete och utbildning med 
Grön Flagg skulle få synas och att det skulle finnas tid att fördjupa sig i de olika 
rubrikerna. Varje barngrupp har arbetat aktivt och meningsfullt med temat och det har 
har funnits tid för att arbeta med de frågeställningar som barn och vuxna gemensamt 
arbetat fram. Utifrån arbetet De mäktiga fem som Upptäckarna arbetat med under 
året har övriga barngrupper visat ett stort intresse och nyfikenhet. Höstens 
utvecklingsområde kommer därför bli vardagsteknik och dess konstruktioner. 

Upptäckarnas berättelse
Ett övergripande och återkommande mål i Upptäckargruppen är att skapa 
gemenskap och trygghet. Att därtill bygga en stark anknytning, både till pedagoger 
och övriga i gruppen, är också en vital del av Upptäckarnas arbete och mål. Mycket 
av årets arbete har därför utgått från struktur och rutiner för att på så sätt skapa 
igenkänning och trygghet för gruppen. Under året har nio nya Upptäckare hälsats 
välkomna vilket har gjort detta arbete extra vitalt. Självständighets- och 
identitetsarbetet har, liksom värdena ovan, haft stort fokus under året och något som 
främst har behandlats under de dagliga samlingarna där Upptäckarna getts möjlighet 
att känna tillhörighet och gemenskap. Samlingarna, och arbetet med att skapa en 
förståelse för förskolans innebörd och omfattning, har även gjort att områden som 
inflytande och delaktighet, lika värde samt den egna självbilden och självkänslan har 
kunnat behandlas.

Med närvarande pedagoger som är delaktiga i barnens lek och upptäckter har 
stöttning och hjälp kunnat ges för att utveckla Upptäckarnas förmågor som empati, 
omtanke, respekt och samarbete. Leken är viktigt för barnens utveckling och lärande 
och har därför utgjort en stor del av Upptäckarnas utbildning. Varje vecka har en 
gemensam lek eller rörelseaktivitet planerats in vilket har bidragit, och lagt en bra 
grund, till en stärkt samhörighet, övning av turtagning samt förmåga att lyssna på 
andra. 

 4



Under våra utflykter och besök till skogen har Upptäckarna givits möjlighet att känna 
på kroppens rörelseförmåga. Den motoriska förmågan har även behandlats genom 
ett brett utbud av aktiviteter såsom dans, yoga, hinderbanor och lekar. Genom de 
många möjligheter till övning i olika terränger har Upptäckarna under året påvisat 
större säkerhet och självständighet i sina rörelsemönster vilket har givit gruppen 
glädje och lust till att utmana sig än mer och därigenom uppnå ett bredare 
rörelsemönster. Utifrån varje individs förmåga har gruppen under året givits möjlighet 
att öva på av- och påklädning, äta med bestick samt fin- och grovmotorik genom 
skapande och lek. 

Inom språk och kommunikation har vi Upptäckare under året tagit tillvara på barnens 
nyfikenhet kring kommunikationens olika uttryckssätt. Detta har skett genom daglig 
användning av tecken- och bildstöd för att förtydliga Upptäckarnas vardag samt ge 
alla lika möjlighet till att göra sin röst hörd. Det språkutvecklande materialet Före 
Bornholmsmodellen har under året haft ett stående inslag i utbildningen och arbetats 
med på olika sätt för att skapa igenkänning och upprepning vilket är viktiga 
komponenter i Upptäckarnas språkutveckling. Under vårterminen har Upptäckarna 
arbetat mycket med högläsning, bland annat genom projektet ”Veckans bok” där 
barnen fick ta med sig en bok hemifrån som sedan lästes högt i gruppen. Utöver 
dessa språkutvecklande aktiviteter har språksamlingar frekvent förekommit i 
utbildningen där materialet har möjliggjort att utveckling och kunskap inom språkets 
olika delar har behandlats. 

Under året har Upptäckarna fokuserat på fyra områden inom matematik; sortering, 
mönster, antalsuppfattning samt mätning. Under de veckovisa matematiksamlingarna 
har områdena ovan berörts med olika metoder och på olika sätt för att skapa en 
bredare förståelse för områdena utifrån olika infallsvinklar. I Upptäckargruppen har 
den spontana vardagsmatematiken setts som vital och därmed tagits tillvara på 
under lek, måltider samt samlingar för att hålla ämnet levande under hela dagen. 
Detta arbetssätt har givit gruppen en större förståelse för begrepp vilket har gett dem 
verktyg att bättre undersöka och reflektera i och över sin vardag. 

Genom våra frekventa utflykter till skog och mark har Upptäckarnas relation till 
naturen kunnat stärkas och blivit en naturlig del av deras vardag. Detta har även givit 
Upptäckarna möjlighet att se och följa naturens väder- och årstidsväxlingar. Vårt val 
av aktiviteter har formats efter väder för att ta tillvara på det naturen erbjuder och 
därmed på ett konkret sätt kunna uppmärksamma väder och årstider. Under senare 
delen av året har Upptäckarna givits möjlighet att skapa en bättre förståelse för 
odlingsprocessen genom att följa de olika stegen under tillväxten då de själva fått 
odla bland annat pumpa och smörgåskrasse. Material från ”Bonden i skolan” har varit 
ett återkommande tema i Upptäckarnas planering där aktiviteter rörande matens väg 
till bord samt dess ursprung har arbetats med genom experiment, provsmakningar 
och diskussioner. Inom teknik har Upptäckarna arbetat med ”De mäktiga fem” och 
under året har hävstången, skruven, hjulet och lutande planet behandlats. Genom 
arbetet med ”De mäktiga fem” har målet varit att få gruppen att se och upptäcka olika 
tekniska funktioner som dagligen bidrar till att underlätta Upptäckarnas vardag och 
därmed göra de uppmärksamma på, och ge de ett större perspektiv för hur saker i 
deras värld är uppbyggd och fungerar.  

 5



Upptäckarnas kreativitet och fantasi har till stor del stimulerats genom att uppmuntra 
till, och ge tid till leken. Leken har därför utgjort en stor del av utbildningen och har 
varit något vi värnat om och tagit tillvara på under året. Genom detta arbetssätt har 
barnens intresse och behov lättare kunnat uppmärksammas och därmed skapa en 
starkare anknytning och en utbildning baserad på gruppens förutsättningar. 
Upptäckarna har även givits möjlighet att använda fler än de traditionella 
uttryckssätten under våra skapandeaktiviteter genom att få tillgång till olika material 
och tekniker. Genom detta har den egna självbilden kunnat stärkas då alla individer 
har kunnat finna sitt egna kommunikationssätt och därmed gett ökat självförtroende 
och självkänsla. 

Hanna - Upptäckarnas pedagog

Utforskarnas läsår
Under läsåret slutade Utforskarnas ansvariga förskollärare. Emma tog då vid 
gruppen och Daniela har varit med barnen hela läsåret. Barngruppens grundtrygghet 
gjorde att utbytet av pedagoger i liten utsträckning synbart påverkade dem. Ett 
medvetet och aktivt arbetssätt under förändringstiden bidrog också till att 
sammanhållningen bibehölls. Gemensamma lekar, samma rutiner och mycket 
samarbetslekar har varit ett bra koncept. Vi kan se att det sociala samspelet har 
stärkts i gruppen och barnen är måna om varandra. 
Språket har varit en central del i att ge alla barn likvärdiga möjligheter till 
kommunikation och bygga sociala kontakter. Bild- och teckenstöd är viktiga delar för 
att ge möjlighet till alternativ kommunikation och det har Utforskarna arbetat med 
hela läsåret. Arbetet fortsätter in i hösten med att utveckla barnens språkutforskande. 
I våra samlingar och vid matsituationer har det funnits goda möjligheter för dialog i 
små grupper med turtagning och att träna på att lyssna på varandra. 

Det verbala språket har varit vägen in till matematikens värld och barnen har 
utbildats i lägesord och geometriska former och har visat både intresse och nyfunna 
kunskaper om hur mönster byggs och formernas olikheter. Utbildning i att förstå 
begrepp har lett till att barnen har utvecklats i att förstå längre instruktioner vid flera 
dagliga situationer. 
Eftersom Utforskarna tidigt visade intresse för bokstäver har det varit återkommande 
moment i utbildningen hela läsåret att arbeta med bokstavsljud och att konstruera 
bokstäver i naturen och med naturmaterial. 

Inom natur och teknik har Utforskarna fått ta del av vad Allemansrätten lär oss hur vi 
får göra i naturen. Utforskarna kan återberätta mycket av rättigheter och skyldigheter 
själva. Tillsammans med Allemansrätten har vi varit skräpletare och lärt oss om 
skräpets skadliga påverkan på djur och naturen. Utforskarna har varit delaktiga i 
matlagning under läsåret. 

Genom vistelse i skog och mark tränas barnens koordination och uthållighet. 
Utforskarna har deltagit i Veda och Barkes skidskola under den snöiga perioden på 
läsåret och vi har lekt många rörelselekar med rörelsekort och yogaövningar. Deras 
rörelsemönster förfinas och vi kan se en utveckling i hur barnen blir säkrare på foten 
när de rör sig över ojämn mark. I barnens fria lek har pedagogerna funnits nära för 
att utveckla barnens kreativitet i lekutveckling. Skogens olika tillväxtfaser har bidragit 
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till fantasiskapande och vi har följt både naturens kretslopp och barnens fantasi i vår 
dagliga verksamhet i årets alla aktiviteter.

Emma och Daniela - Utforskarnas pedagoger

Äventyrarnas utsago
Självständighet och identitet
Hela läsåret har Äventyrarna arbetat med identitet och trygghet i gruppen. 
Pedagogerna har kontinuerligt bekräftat barnens åsikter och känslor och alltid stöttat 
barnen i att utveckla sin egna förmåga att själva kunna hitta lösningar i konflikter och 
i den kreativa leken. 
Vi har skapat bättre förutsättningar att våga ta för sig i kommunikationen med 
kamrater då vi har delat gruppen till mindre grupper så att leken blir lugnare och 
mindre stressig och för att få en bra gemenskap och trevlig sammanhållning i 
gruppen.
Barnen har varit delaktiga i samtal och skapande kring hur vi kan förhålla oss och 
även till ett positivt tänk kring genusperspektiv.

Socialt samspel 
Äventyrarna samlas ofta till gemensamma grupplekar där vi pedagoger har varit med 
och stöttat upp för att de ska hitta bra strategier för lek och samspel och vi har hjälpts 
åt att hitta gemensamma lekregler så att alla ska kunna vara med så att leken blir till 
något trevligt och roligt. Vi har sett stor förändring i rolleken. Barnen uttrycker mer 
dramatik och är mer fokuserade längre stunder i leken. Men vi har också sett ett stort 
behov av återkommande hjälp och vägledning av oss pedagoger i lekar där samspel, 
turtagning och uthållighet successivt behöver tränas och utmanas.

Språk och kommunikation
Vi har gett barnen möjlighet att utveckla sitt språk och kommunikation och att utöka 
sitt ordförråd genom att dagligen vara delaktiga och i leken. Så väl den fria leken som 
den vuxenstyrda. Vi har funnit många nya gemensamma lekar med nya lekregler 
som vi diskuterar i samlingen och senare är med och pratar om i leken för att alla ska 
få samma möjlighet att förstå innebörden av de nya orden som vi lär oss.
Med skriftspråket, rim, ramsor och dramatisering som vi har i bland annat våra 
samlingar har vi många nya och gamla sånger som vi börjar med att diskutera om 
innan vi sjunger och dramatiserar med för att alla ska få möjlighet att förstå.
Barnen har varit delaktiga i att hitta på många ramsor och rimord som vi använder 
som matramsor. Vi läser kapitelböcker så att barnen ska få ett bredare ordförråd och 
kunna uttrycka och återberätta och ha sina egna åsikter så att de kan kommunicera. 
Vi använder oss även av visuellt stöd och stödtecken. Vilket de börjar visa nu då de 
gärna själva använder stödtecken när vi pedagoger gör det.

Matematik
Barnen har fått bekanta sig med tiokamraterna i undervisningen och också möjlighet 
att få förståelse för tid och rum och prepositioner. De har undersökt med lärplattan 
och att utforska tekniken hur man skriver och läser på lärplatta och även utforskat 
olika QR koder. 
Vi startade på höstterminen med att barnen fick göra digitala skattkartor som våra två 
skogsgrupper gjorde åt varandra. Vi utvecklade och gjorde fler även till 
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Utforskargruppen, vilket ledde till att alla var mycket engagerade och ville fortsätta 
gömma saker till varandra i skogen.
I vår gemensamma vuxenstyrda lek har vi provatpå programmering som lek vilket var 
mycket uppskattat så det är en lek vi kommer att fortsätta med på höstterminen i vår 
nya barngrupp. 
På våra skogsdagar har vi haft uppdragskort och sorteringsuppgifter och på ett 
lekfullt sätt leker vi med matematik i vardagliga situationer som innefattar allt från 
parbildning till att gruppera och ordna i arter när vi är i skogen. 

Natur och teknik 
Med Grön Flaggtemat Livstil och hälsa har barnen fått ökad förståelsen för hållbara 
ekosystem och de kretslopp som finns i vår närmiljö då vi har undervisat i 
källsortering och de har själva fått vara med från att plocka skräp, sortera och gå till 
återvinningen. Uppföljningen på vår skräpplanka som vi grävde ner i höstas och 
grävde upp nu på våren, gav stora reaktioner då mycket hade multnat bort från 
plankan och barnen själva fick upptäcka det. Det var ett mycket lärorikt experiment 
för barnen.
Våra odlingar och ekosystem har gjort barnen nyfikna och vetgiriga och många frågor 
har lett till en rad nya experiment och roliga uppgifter för barnen. 
Vår undervisning i att följa våra rättigheter och skyldigheter som vi har i 
Allemansrätten, har fått barnen uppmärksamma på när andra människor gör rätt eller 
fel i naturen. 
Vi har haft Hitta Vilse Utbildning under hösten och under våren. Då delade vi upp 
utbildningen i mindre undervisnings bitar, med start på höstterminen, för att skapa ett 
bättre och lättare sätt att lära sig mer praktiskt vart barnet själv befinner sig så att de 
kan bli hittade om en vuxen skulle tappa bort dem i skogen.
Med våra digitala verktyg som stöd har vi kunnat utföra enklare experiment för att 
barnen ska få en förståelse för hur teknik fungerar. De har de fått undervisning i att 
behärska en kniv och att kunna tälja. Vi fick också ett tillfälle att utforska och 
undersöka nere vid vattnet där vi har undervisat och sökt vid strandkanten efter 
djurliv med håv.

Kreativitet och fantasi
Barnens tillgång och möjlighet att utveckla sin kreativitet och egna initiativ för fantasi 
och skaparglädje har styrts mycket av barnens intresse. Vi har märkt stor skillnad på 
fantasilekarna den här terminen då barnen har blivit äldre och utvecklats i språk och 
kommunikation. Deras lekar har utvecklats och blivit mer dramatiska och fantasifulla. 
Vi ser stor förändring då barnen har fått en liten uppgift att följa och de skapar vidare 
och utvecklar uppgiften till något större med sin fantasi. Allt det har lett 
undervisningen till mer och fler undersökningar och experiment som både barnen 
och vi pedagoger har uppskattat mycket. 

Motorisk förmåga
I och med att barnen blir äldre så leker de mer aktivt och utmanas dagligen att utöka 
sin grovmotorik. Genom vistelser i skogen, på våra gårdsaktiviteter och på längre 
upptäcktsfärder utmanar barnen sina rörelsemönster. Från att något varit svårt till att 
se glädjen hos barnen när de själva märker den stora förändringen och blir mer och 
mer självständiga individer. I våra nya gemensamma grupplekar och 
rörelsesamlingar har barnen fått använda nya rörelser som stärker kroppen och ger 
leklust och glädje.
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Äventyrarna har kunnat åka skridskor och skidor och många dagar med 
vinteraktiviteter som stjärtlappsrace och att bygga snögubbar. Vi har haft många 
härliga undervisningsdagar där barnen vuxit i sitt självförtroende då de klarar av allt 
större utmaningar. Det är några exempel när lekfulla övningsmoment tränar bort 
ovisshet och resulterar i ett nytt kunnande. 
Även finmotoriken i skrift och deras eget intresse att skriva och skapa är mycket 
stimulerande.

Ann och Asana - Äventyrarnas pedagoger
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