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Frilufts Förskolor Gläntan  

Gläntan är en privat förskola som ägs och drivs av Frilufts Förskolor i Stockholm AB. 
Gläntans lokaler ligger i ett bostadsområde i Hässelby och har närhet till fina 
naturområden, så som Riddersvik som ligger naturskönt vid Mälaren. Vi har även en gård 
med staket med lekhus, sandlåda, matbord m.m. I en egen inhägnad på gården finns 
även vårat vindskydd där vi har vila utomhus. Utrymmet precis utanför förskolan, som vi 
kallar för ”Bassängen” brukar användas som en förlängning av gården, där brukar vi till 
exempel cykla. 


Vi arbetar efter Lpfö 18 samt Frilufts Förskolors egna styrdokument: Gröna tråden och 
”Övar-prövar-lär med naturpedagogiken”. Vår metod är att arbeta med utomhus- och 
naturpedagogik. Veda & Barke är ett pedagogiskt hjälpmedel som vi använder 
tillsammans med barnen och de följer barnen i våra olika grupper: Upptäckare, Utforskare 
och Äventyrare. Gläntan arbetar även utifrån Barnkonventionen, Förskolebrevet och vår 
Plan mot diskriminering och kränkande särbehandling. Detta för att försäkra barnens 
trygghet och säkerhet samt att se till att förskolan är en verksamhet där alla barn är 
jämställda.


Maten på Gläntan levereras från Brasserie Maison i Bromma. Maten lagas efter 
Livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer om mat för små barn samt med mål 
att minst 30% av all mat är ekologisk. Alla mejeriprodukter och bananer är ekologiska. 

Barn och pedagoger 

Vi har haft mellan 50-55 barn på Gläntan under HT 21 och VT 22. Upptäckare 1 har varit 
upp till 9 barn och två pedagoger. Upptäckare 2 har varit upp till 11 barn, och två 
pedagoger. Utforskare 2 har varit upp till 13 barn och två pedagoger. Äventyrarna har varit 
upp till 23 barn och tre pedagoger.


Under hösten och våren har följande pedagoger arbetat hos oss. 


Robin 	 	 	 Förskollärare/ Rektor	 	 40 tim 
Linda	 	 	 Förskollärare	 	 32 tim 
Svetlana	 	 	 Förskollärare	 	 40 tim 
Anna	 	 	 Förskollärare	 	 40 tim 
Josefin	 	 	 Barnskötare		 	 20 tim 
Ana	 	 	 Barnskötare		 	 35 tim 
Mathilda	 	 	 Barnskötare		 	 40 tim	 	  
Hanin	 	 	 Barnskötare		 	 30 tim 
Sanna	 	 	 Barnskötare		 	 31 tim 
Aroosa 	 	 	 Barnskötare		 	 40 tim 
Nejla	 	 	 Barnskötare 	 	 35 tim  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På Äventyrarna har Robin, Sanna, Josefin(HT), Hanin (VT) och Mathilda jobbat.


På Utforskarna har Anna och Aroosa jobbat. 


På Upptäckare 2 har Linda, Nejla(HT), Mathilda (VT) och Josefin(VT) jobbat.


På Upptäckare 1 har Svetlana, Ana(HT) och Nejla(VT) jobbat.


Planering, reflektion, utveckling, dokumentation


I januari och augusti hade vi planeringsdagar där vi planerade och skrev in målen för 
verksamheten samt varje grupps enskilda mål. Dessa skrev vi in i våra utbildningsplaner 
för Höstterminen -21 och Vårterminen -22.


Läsåret 20/21 har Gläntan haft 13 personalmöten som alla varit tre timmar långa där vi 
bland annat arbetat med vårt systematiska kvalitetsarbete, diskuterat pedagogiska 
dilemman och utvecklingsområden samt löpande utvärderat pedagogiska miljöer och 
aktiviteter. Vårt arbete med Gläntans plan mot diskriminering och kränkande 
särbehandling har vi haft med på våra personalmöten för att ha en aktuell lägesrapport att 
utgå ifrån i vårt dagliga arbete. Vi arbetar för att förskolan ska vara jämställd för alla.


Under våra utvecklingsdagar har vi arbetat med fokus på vårat gemensamma projekt i 
Barns Språkutveckling, sett på föreläsningar inom ämnet, teambuilding för att få ihop det 
nya arbetslaget och även utforskat lågaffektivt bemötande. Mot slutet av våren har vi 
diskuterat och sett över förskolans organisation inför nästa läsår samt utvärderat vår 
verksamhetsplan för förskolan och respektive barngrupp.


Våra förskollärare har deltagit på Frilufts Förskolors förskollärarträffar på naturskolan med 
fokus på förskollärarens ledarroll samt en digital utbildning från Gothia med barnens 
språkutveckling i fokus. De flesta pedagoger har haft en timme enskild reflektionstid samt 
en timme gruppvis reflektionstid varje vecka. Utöver detta har förskollärarna även haft två 
timmar planeringstid per vecka där de sett till att hela Gläntan utvecklas och att vi arbetar 
aktivt med läroplanen. Förskollärarna har också funnits som stöd och hjälp till hela 
pedagoggruppen under sin förskollärartid. 


Varje avdelning har haft en timmes planering i veckan där de planerar verksamheten 
utefter barnens behov. 


Vi har haft som mål att lägga upp dokumentationer i barngruppen varje vecka i 
Förskoleappen.


3



Utvecklingsmål för pedagoger HT21/ VT22 

Utveckla ett arbete med bildstöd och Tecken som Alternativ 
Kommunikation (TAKK)

Grön Flagg, där vi i år arbetar med temat ”Skräp och Avfall”

Arbeta med måluppfyllelse utifrån läroplanen för förskolan, vi fokuserade på 
språk och kommunikation. 

Använda digitala verktyg kontinuerligt i alla barngrupper. 


Dessa mål har vi arbetat med genom att skapa teman som är anpassade efter barnens 
intressen och kunskaper. Vi har systematiskt arbetat med måluppfyllelse utifrån 
läroplanen. Vi har fokuserat på språk och kommunikation genom att vi utför uppgifter i vår 
språkutbildning från Gothia samt att vi har börjat utforska möjligheterna med bildstöd och 
TAKK vilket vi planerar att fortsätta utveckla under nästkommande läsår.


”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga 
stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta 
tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.” - Förskolans 
Läroplan


Att använda digitala verktyg i förskolan var ett utvecklingsområde vi ville fokusera lite 
extra på. Vi känner att vi har kommit en bit på vägen vad gäller att använda oss av digitala 
verktyg kontinuerligt i alla barngrupper, vi har använt QRkoder i samlingar, med länkar till 
olika sånger. Vi har använd projektor för att tillsammans med barnen kunna reflektera över 
dokumentation.  Vi har även börjat använda en programmerbar robot med barngruppen. 
Men vi vill bli ännu bättre och hitta en bra balans där det blir ett lärande och relevant för 
barnen. 


”Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse 
för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.” - Förskolans Läroplan


Grön Flagg 

I vårt Grön Flagg tema ”Skräp och Avfall” har vi arbetat på olika sätt anpassat efter 
barnens ålder. Ni kan läsa mer om detta på gruppernas verksamhetsberättelser. Men vi 
har bland annat arbetat med ”skräpets resa” där vi har tagit reda på vad som händer med 
skräpet när man gör sig av med det, vi har grävt ner skräpplankor, besökt 
återvinningsstationen samt deltagit i Skräpplockarveckorna.
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Frilufts förskolors miljömål under 2021/2022:  
Hållbar konsumtion


Miljömålet har vi arbetat med i pedagoggruppen genom att på personalmöten haft 
diskussioner kring vad hållbar konsumtion är och vi har varit noggranna och väldigt 
medvetna när vi beställt nytt material till förskolan. Vi har arbetat mycket med miljön och 
barnen i relation till vårat Grön Flagg tema ”Skräp och Avfall”.


Föräldrasamverkan 

Föräldrarna har fått påminnelser, dokumentation och övrig information via Förskoleappen.  
På väggarna inomhus har verksamheten dokumenterats med teckningar och fotografier. 


Pedagogerna har haft ansvarsbarn och varje termin erbjuds vårdnadshavarna ett 
utvecklingssamtal. I utvecklingssamtalen har vi utgått från ett underlag där 
vårdnadshavaren fått en inbjudan med några frågor att fundera kring och som sedan 
pedagogen och vårdnadshavare diskuterar. I samtalet fokuserar vi på Självständighet och 
identitet, Språk och kommunikation, Naturvetenskap och teknik, Matematik, Motorik, 
Kreativitet och fantasi. Vi har även haft inskolningssamtal för våra nya barn och under 
slutet av terminen erbjöd vi avslutningssamtal för de barn som ska vidare till 
förskoleklass. Vi dokumenterade barnens lärande på väggarna på avdelningarna och i 
Förskoleappen.


Under höst- och vårterminerna bjöd vi in alla samverkansföräldrar på Gläntan till digitala 
samverkansmöten. Vårdnadshavare, rektor, biträdande rektor och pedagoger deltog. 
Ämnen som kom upp under mötet var hur vi kunde förhindra att kläder försvinner, hur 
grupperna skulle se ut med personalförändringar som skedde under terminskiftet. De 
lyftes också att vårdnadshavarna skulle vilja ha möjlighet att umgås mer i relation till 
förskolan vilket hade stoppats mycket under covid-pandemin. Ytterligare diskuterades 
maten och drycken på Gläntan.


Under höstterminen blev alla föräldrar inbjudna till ett digitalt vårdnadshavarmöte där 
verksamheten och den nya personalen presenterades. Vi gick också igenom mycket 
generell praktisk info och tog emot synpunkter ifrån föräldragruppen innan vi delade upp 
alla till sina avdelningar.


Vi har under året bjudit in vårdnadshavarna till ett Lucia-firande, ett Drop-ut fika och en 
sommarfest.


Verksamheten 

Vår skogsverksamhet har till största delen varit förlagd till tisdagar, onsdagar och 
torsdagar för de olika grupperna. Då äter och vilar vi i skogen, beroende på årstid och 

5



barngrupp. Vi arbetar efter Tryggt, Roligt och Lärorikt och följer årstiderna och anpassar 
aktiviteterna samt specifika mål för varje grupp. De dagar vi inte gått till skogen har vi haft 
aktiviteter på gården eller i närområdet, t.ex. skapande, pussel, böcker, bollek och 
cykling. Pedagogernas gruppvisa reflektionstid låg under läsåret på måndagar och 
fredagar. Förskolans skridskoskola blev inställd pga pandemin, men vi fick möjlighet att 
ha lite lek på skidor och en grundläggande skidskola. De flesta barnen fick även vid flera 
tillfällen ta på sig sina flytvästar och gå ned mot vattnet för att undersöka även den biten 
av naturen.


Veda och Barke har varit med oss i skogen. Veda och Barke har också varit med i vår 
vardag på förskolan och varit ett pedagogiskt hjälpmedel när vi vill ta upp någon speciell 
händelse, prata om hur man är som kompis m.m. Veda & Barke har också inlett sagor, 
presenterat sånger, teman eller aktiviteter.


På fredagar har vi haft gemensam samling. Pedagogerna och grupperna turas om att 
hålla i samlingen. När förskolan startade ett nytt större tema som t.ex. miljövecka hade vi 
gemensam samling som uppstart för hela förskolan, sedan avslutade vi med en stor 
samling på fredagen när temaveckan är slut.


Ni kan läsa mer om verksamheten i respektive grupps verksamhetsberättelse här nedan.


Verksamhetsberättelsen Upptäckare 1 Termin Ht21-Vt22. 

Självständighet och identitet

Vi stärker barns identitet med att de har bestämda platser vid matbordet både inne och 
ute. Vi har uppmuntrat barnen att klä på och av själva samt lämna deras tillhörigheter på 
deras hyllor. Några barn fick gå och sortera soppor till vår sorteringskärl i hallen eftersom 
vi hade Skräp och Avfall tema på Grön Flagg. Alla barn har sina bilder och namn uppsatta 
på hyllor och lådor för att barnen kan känna igen dem. Barnen fick leka ”gubben/gumman 
i lådan” som de tyckte om. Genom leken lärde de att våga stå fram för kompisar. Vi 
pratade om barns familjer vid marbord, t.ex vad familjemedlemmar heter och vem hämtar 
barnen på eftermiddag. Barnen kände sig stolta när vi gjorde det. Familj tema kan vi 
försätta jobba med i kommande termin. Kanske kan vi också utveckla det lite mer med 
hjälp av bilder på familjemedlemmar som barnen kan visa till sina kompisar och berätta 
om på våra samlingar.


Socialt samspel

Eftersom vi har tagit emot nya barn hela tiden satsar vi på att skapa en trygg klimat i 
barngruppen. Vi har trygga rutiner med våra utflykter när barnen får hålla i vagnen eller i 
en pedagog på vägen till och från utflyktsplatsen. Vi hade sångsamlingar varje dag både 
som planerat aktivitet och spontant t.ex när barnen väntar på mat. För att barnen har det 
tryggt med oss vuxna och varandra hittar vi på olika roliga aktiviteter tillsammans med 
barnen, t.ex. vi hoppade i vattenpölar, sprang ned och upp för backen i höstas och våras. 
Vi åkte pulka i vintras. Vi pedagoger var med på barns lek och visade verbalt och icke-
verbalt att det är väldigt kul att vara tillsammans med varandra. Vi kommer fortsätta jobba 
med gemenskapen nästa termin. 
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Motorisk förmåga

Barnen fick stimulera sin grovmotorik under promenader till och från skogen, på 
utflyktsplatser som har olika terräng och där barnen kan hitta utmaningar utifrån sina 
förmågor och intresse. Vi hade våra favoritställen som barnen blev trygga med och visste 
redan vad de kan öva på där. Så vi som pedagoger kunde tydligt se barns utveckling i 
t.ex att hålla balansen och klättra upp för backen. I höst terminen tog vi med ett rep med 
oss som barnen fick leka med, köra balansgång och håll-på lekar. Vi använde oss också 
av kryptunneln so barnen kunde krypa igenom samt öva på turtagning och lärde sig enkla 
lekregler. Finmotorik fick barnen stimulera med att modelera med trolldeg, knåda på 
degen till lussekatter i vintras, med att ploppa och pyssla samt såklart vid matbord (äta 
med sked).


Språk och kommunikation

Vi jobbade med att utveckla barns språk genom dagliga organiserade aktiviteter 
(sångsamlingar) samt rutinsituationer. Vi använde gester, mimik olika rösttoner samt 
föremål när vi sjöng för att tydliggöra för barnen sånginnehåll. Under våran fågelprojekt 
spanade vi efter fåglar, lärde några namn på dem som skata och duva. Vi hade en sång 
om fåglar med fingerdockor (”Fem fina fåglar”) som barnen tyckte var rolig. Vi pratade 
med barnen vid olika tillfälle, t.ex vid matbord eller blöjbyte, satte ord på det de gör och 
visar känslor för (omtagningsloopen). Nästa termin tänker vi ha Babblarna som projekt 
som vi kan utveckla bl.a barns språk med. 


Matematik

Vi lärde oss räkneramsan vid olika tillfälle, t.ex. när vi räknar barn på samlingar eller när vi 
delar frukt (barnen får ta två frukt bitar var). Vi sjöng räknesånger och visar antal med 
fingrarna. På utflykter jobbade vi med volym när barnen satte pinnar i utrymme mellan 
stenarna då raknade vi hur många pinnar fick plats där. I skogen uppmärksammade vi 
naturmaterial av olika storlek och mängden, t.ex. långa och korta pinnar, stora och små 
stenar samt en-många. Till nästa termin planerar vi jobba mer med färgerna, former samt 
lägesord.


Naturvetenskap och teknik

På våra utflykter fick vi se hur naturen ändrar sig i takt med årstider. Vi tog vara på löv i 
höstas, som vi samlade upp och dekorerade vår innemiljö med. Vi undersökte vattenpölar, 
tittade på pinnar som kunde flyta i dem. Vi byggde snögubbe i vintras, åkte pulka, tittade 
på is som blev av våra vattenpölar som vi kunde kasta på asfalten och titta på små bitar 
som blev det av. Barnen fick måla snöänglar med deras kroppar på snö. Vi också 
upptäckta att vi kunde måla på våran snögubbe när snön började smälta.  


/Svetlana & Nejla


Verksamhetsberättelse Upptäckare 2 HT-21/ VT-22 

Självständighet och identitet 
Detta läsår har vi lagt ett större fokus på självständighet i hallsituationen där vi har 
uppmuntrat barnen mycket både vid påklädning och avklädning. Det har varit roligt att se 
barnens utveckling och höra deras ”Jag kunde!” när de exempelvis fått på sig 
fleecebyxorna helt själva. Även i skötrummet har vi arbetat med att få barnen mer 
självständiga, lägga sig på skötbordet själva, dra upp byxorna själva efter att ha suttit på 
pottan, tvätta händerna och ta tvål själva.
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Vi har också ställt lite ”stökigare” material som pennor och ploppar så att barnen själva 
kan ta fram det vilket varit väldigt uppskattat! 

Barnens intresse för bokstäver ledde i höstas till att barnen fick måla sin bokstav och 
hänga upp ovanför sin plats vid bordet. Dessa bokstäver har varit ett stort 
diskussionsämne under luncherna och en källa till identitetsskapande. ”Där är min 
bokstav!”, ”Min är röd!”. Under våren startade vi upp projektet ”Min bok” med fokus på 
språkutveckling men projektet kom också att fungera identitetsstärkande då barnen fick 
presentera sin bok och fick sin favoritbok uppläst tillsammans med kompisarna. Det var 
så roligt att se stoltheten i barnens ögon när vi läste just deras bok! I projektet ”Min familj” 
har vi också jobbat med identitetsskapande. Barnen har med hjälp av bilder fått 
presentera sin familj för kompisarna och sedan har barnen fått skapa sina familjer i 
naturmaterial.


Socialt samspel 
Vi har fortsatt att springa, hoppa, rulla och ramla tillsammans, något som vi gjorde mycket 
under förra läsåret, som barnen tycker är jättekul och som fungerar gruppstärkande. På 
morgonsamlingarna uppmärksammar vi vilka som är här och vilka som är hemma. Barnen 
har stenkoll på detta! Under vårterminen började vi också använda en samlingstavla där vi 
sätter upp bilder och namn på barnen i olika fält beroende på om de är här eller ej, samt 
vilken dag det är, vilket väder vi har och vad vi ska göra under dagen. Vi har arbetat 
mycket med turtagning i rutinsituationerna exempelvis under matsituationen där vi turas 
om att prata. Under Gläntan-OS blev det också mycket övning på turtagning i de olika 
OS-grenarna. Att gå med handkompis i led är också något vi övat en del på under läsåret. 
Under vintern har barnen fått ha en ögla som de håller tillsammans då det är svårt att 
hålla i varandra med tjocka vantar.

Under vårterminen har vi lekt ”Hunden och benet” en hel del. I leken får barnen öva på 
turtagning, följa lekregler och att stå i centrum.


Språk och kommunikation 
Det här läsåret har vi ett stort fokus på högläsning och har haft det som en aktivitet en 
dag i veckan. Under hösten läste vi Babblarböckerna som barnen tyckte väldigt mycket 
om och under vårterminen har vi startat upp ”Min bok” och läser barnens egna böcker. Vi 
har arbetat en del med bokstäver, främst under matsituationen där vi dagligen pratar om 
bokstäverna, dels de som barnen målat själva men också om de alfabeten som sitter på 
väggarna vid borden. Under lunchen brukar vi också reflektera kring vad vi gjort under 
förmiddagen. Barnen får i tur och ordning berätta om sin upplevelse, vad var roligt, vad 
var mindre roligt. Barnen kan också visa vad de tycker genom att göra tumme upp eller 
tumme ner. 

Vi har också arbetat en del med TAKK (teckenstöd), främst i rutinsituationer men även i 
samband med morgonsamlingen där vi berättar om dagen.


Matematik 
Räkneorden har vi övat dagligen under morgonsamlingen då vi räknar hur många barn 
som är på plats. Vi har också tittat närmare på de fem första siffrorna, hur de ser ut och 
vad siffran står för. Under arbetet med repbanorna som vi hade under hösten har barnen 
fått jobba med problemlösning för att få med sig sin ögla runt hela banan. Sortering är 
något vi övar dagligen under städningen innan lunch och mellanmålet men även när vi 
sopsorterar.


Naturvetenskap och teknik 
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Vi tittar på och upplever hur naturen ändras efter årstiderna. Under sensommaren blev det 
mycket letande och tittande på sniglar. Vi samlade sniglarna och tittade på hur olika de 
såg ut, stora, små, ljusa, mörka och randiga. Vi hann också med några turer i 
blåbärssnåren! Under hösten har vi sprungit i vattenpölar, lekt i lövhögar och tittat på 
lövens många olika färger. Vi testade också att kolla på naturen genom vår digitala lupp! 
Under vintern har vi känt på den kalla snön, sett frosten glittra i gräset och sett spår från 
olika djur och oss själva i snön. Vi gjorde iskonst där vi la olika saker vi hittat i naturen i 
vatten som frös till is under natten. Inne har vi satt upp ett årstidsträd som ändras efter 
årets årstider. Under vårterminen har vi eldat en hel del då vi under ett antal tisdagar haft 
eldskola och lärt oss eldvett. Denna termin har barnen också fått turas om att var 
snäckskötare för våra tre Afrikanska jättesnäckor. I Grön-flaggprojektet ”Källsortering” har 
vi provat ett nytt samlingsmaterial där vi tittat på de olika symbolerna för exempelvis 
pappersförpackningar och metall. Vi har också tittat på några kortare filmer om 
källsortering på UR play med hjälp av projektorn. Under miljöveckorna lärde vi känna sex 
nya kompisar (Ploppa, Bånk, Klirr, Kras, Prasslis och Flirp) som barnen i vår grupp tyckte 
väldigt mycket om! De olika figurerna äter olika saker, exempelvis äter Bånk bara metall 
och Ploppa bara plast. Under våra promenader hittar vi ofta mat åt våra nya kompisar och 
barnen har blivit jätteduktiga att se skillnad på de olika materialen. ”Här är plast till 
Ploppa!”. Under miljöveckorna tog vi oss också en titt i komposten och lärde oss mer om 
hur den fungerade. Vi använde sedan kompostjord till att odla bönor i gamla mjölkpaket.


Motorisk förmåga 
I naturen och på gården har vi arbetat mycket med den grovmotoriska förmågan, 
balanserat på  stockar, stenar och sandlådekanter. Klättrat upp på stenar, berg och kullar 
och sedan tagit oss ner igen. Repbanor och hinderbanor är andra exempel på 
grovmotoriska övningar vi arbetat med under hösten. Under vintern har vi arbetat mycket 
finmotoriskt med att rita, pussla och använda ploppbrädor. Under vårterminen har vi 
fortsatt att arbeta med rep men nu i form av repgungor och balansgång.

 

Kreativitet och fantasi 
Under hösten målade vi en del med barnen och det tyckte de väldigt mycket om. De har 
också fått limma ihop olika material med varandra. Höstens skapande var ofta 
pedagogstyrt med ett tydligt slutmål. Under vårterminen har vi därför haft ett större fokus 
på det fria skapandet. Vi har skapat en del med snö och byggt olika snöfigurer, målat på 
snö och på snöfigurer samt målat med färg på papper. I projektet ”Min familj” fick barnen 
skapa sina egna familjer i naturmaterial. Barnen fick först leta fram stenar som skulle 
representera de olika familjemedlemmarna och därefter hitta en tjockare pinne att ställa 
sin familj på. Barnen fick också rita på stenarna med tuschpennor. Det var roligt att se hur 
banen levde sig in och verkligen såg stenarna som avbilder av sin familj. De hade full kol 
på vem som var vem och vilka färger som skulle användas till vilka personer. 

Vi har sett att det börjat komma mer och mer fantasilekar under läsåret både i skogen, på 
gården och inne. Barnen har också börjat leka mer fantasilekar tillsammans med varandra 
och vi ser fram emot att få ge oss in i fantasileken ordentligt i höst! 


/Linda, Josefin & Mathilda


Verksamhetsberättelse Utforskarna HT21-VT22 


Självständighet och identitet: 

Vi har jobbat mycket med rutiner för att gruppen ska känna sig trygg. Vi har lekt lekar som 
tex ”nippertippan” där barnen fått berätta vad de tex ätit till frukost. Barnen vågar vara 
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med och leka och berätta saker. Vid på -och avklädning så peppar vi barnen så att de 
försöker och klarar av att klä på -och av sig själva. Under FN veckan fick barnen välja färg 
och göra handavtryck på ett stort gemensamt papper. Barnen har vågat berätta sagor för 
varandra efter pedagog berättat sagan.


Barnen är duktiga på att klä på-av sig själva. De vill berätta saker för kompisarna. När 
pedagog berättat/läst en saga så vill barnen gärna berätta sagan för kompisarna. Barnen 
har fått turas om att vara dagens fotograf. Vi har lekt olika lekar tex ”ja-leken”, en bonde i 
vår by där barnen vågat vara med.


Socialt samspel:


Lekt olika organiserade lekar tex Bockarna bruse. Barnen har fått vara två och två vid 
olika tillfällen och fått uppgifter tex höstbingo, leta efter olika former. Barnen hjälper 
varandra tex vid på -och avklädnad. De kan leka med olika kompisar eller flera kompisar. 
Vi har haft samling varje dag där vi har sjungit namnsången, räknat barnen, vilka som inte 
är här.


Hela förskolan hade under OS veckan olika OS grenar som barnen fick prova på tex 
curling, backhoppning mm. Barnen har spelat fotboll tillsammans, gjort olika former med 
hjälp av rep. Två och två fick de plocka kottar, pinnar och stenar tillsammans. Vi har lekt 
”ja-leken”, en bonde i vår by, tomtesmyg. Barnen tycker om att leka olika lekar. 
Tillsammans med äventyrarna har vi delat upp barnen i fyra olika grupper, de fick plocka 
så mycket pinnar eller kottar som möjligt tillsammans. Sedan räknade vi hur många kottar 
respektive pinnar barnen hade samlat. Utforskarna leker bra med varandra. Vi har haft 
samling tisdag, onsdag, torsdag då vi räknat barnen, vilka som saknas och sjungit. När vi 
är på utflykt i skogen så leker barnen olika lekar i koja mm tillsammans.


Motorisk förmåga: 

Barnen är duktiga på att gå vid utflykter. De är väldigt motoriska och tycker om att röra på 
sig, klättrar, springer, hoppar, balansera.


Barnen har skapat med olika material, målat. Vi har gjort repbanor i skogen som barnen 
har balanserat på. Lekt olika lekar som ”ja-leken”, en bonde i vår by. Under OS veckan 
fick barnen prova på backhoppning, slalom mm. Vi har även åkt pulka/stjärtlapp när det 
har varit snö.


Språk och kommunikation: 

På samlingen har vi sjungit bla namnsången. Lärt oss nya sånger. Barnen berättar saker 
vid samlingen då får de träna på att räcka upp handen och vänta på sin tur och lyssna på 
kompisarna. Efter lunch har vi haft läsvila. Berättat sagor med hjälp av konkret material, 
pinnar, kottar och bilder. Ofta har barnen själva velat berätta sagan för kompisarna.


Vi har läst och jobbat med ”sagan om vanten”. Vid samling så har vi sjungit sånger om de 
olika djuren som är med i sagan om vanten. Pratat om och låtit som djuren. Berättat fakta 
om några av djuren. Efter lunchen har vi läsvila. Barnen vill gärna berätta saker, då får de 
träna på att räcka upp handen och vänta på sin tur. Vi har även använt oss av TAKK 
tecken tex kom alla barn det är samling.
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Matematik: 

Vi räknar barnen på samlingen. Vi har jobbat med former och figurer på olika sätt. Jämfört 
vilken som är störst, minst av tex olika löv.


Vi räknar varje dag. Jobbar med lägesord som tex bakom, framför. Barnen har jämfört 
vems pinne som är längst mm. Vi har jobbat vidare med former på olika sätt tex använt 
rep där barnen tillsammans gjorde olika former. De har samarbetat två och två och samlat 
kottar, pinnar mm i mjölkkartonger. Som de sedan fick jämföra och gissa vilka som 
plockat mest. Vi har läst räkneramsor.


Naturvetenskap: 

Använt oss av naturmaterial vid sagoberättande, skapande, former, figurer.


Under våren har vi pratat och letat vårtecken. Barnen har fått turas om att vara dagens 
fotograf och ta kort på något vårtecken. Läst bok om våren. Barnen har skapat av 
naturmaterial. Vi har läst och jobbat med sagan om vanten. I sagan är det olika djur som 
vi pratat och sjungit om. Barnen har fått med hjälp av Qr kod och Ipad fått fram sånger.


Kreativitet och fantasi: 

Barnen har bra fantasi vid leken, även när de berättar sagor för kompisarna.


Barnen berättar gärna saga efter att pedagog berättat. Hittar då på egna sagor. Barnen 
har målat och skapat i olika material.


Veda och Barke: 

Veda och Barke har varit med oss vid utflykter. Barnen vill gärna hålla i Veda och Barke.


Veda och Barke har följt med ibland på utflykter eller varit med vid samling. De har tex 
presenterat olika djur.


Grön flagg: Skräp och avfall: 

Vi har varit på skräpplockarpromenad, barnen hittade mycket skräp som vi pratade om 
vad de var tex plast, papper som vi sedan sorterade i olika påsar. Vi har en korg på 
avdelningen som vi samlar skräp i och sedan får två barn följa med till förskolans 
återvinningskärl och sortera. Vi har varit till återvinningsrummet i området för att sortera 
och slänga. Vi har tittat på ur.se ”Barr och pinne” och om återvinning av papper och plast. 
Barnen leker ofta att de är sopgubbar.


Vi har haft skräpplockarveckor då vi jobbat extra mycket med att plocka skräp och 
sortera. Vi har tittat på en film om sopbilar, även om återvinning. Barnen har fått skapa 
sopbilar av mjölkkartong, hushållsrullar. Barnen har planterat fruktkärnor i mjölkkartonger.


/Anna & Aroosa
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Verksamhetsberättelse Äventyrarna HT21-VT22  

Självständighet och identitet 
Äventyrarna började läsåret med 20 barn i gruppen, som under läsåret fylldes på till 23 
barn. Under läsåret ville vi ge barnen förutsättningar för att alla barn skulle känna sig 
trygga med den nya personalen först och främst och sedan under vårterminen de nya 
kompisarna som började. Målet är att var barn ska få känna sig som en egen individ med 
unika egenskaper som de kan bidra med till resten av gruppen. Under hösten så arbetade 
vi lite med begreppet känslor, både för att låta barnen känna in sig själva och varandra. Vi 
har även arbetat med barnens självständighet, vi uppmanar dem att kunna klara sig själva 
i situationer så som påklädning, vi hjälper genom att lära barnen hur de ska lösa 
problemen som uppstår, vi löser inte allting åt dem.


Socialt Samspel 

Vi la ned tid på grupplekar och gruppstärkande aktiviteter med närvarande pedagoger. 
Intresset för grupplekar har sedan genomsyrat verksamheten och barnen har fortsatt att 
antingen själva startat upp lekar där de fångat många barns intresse och även att vi 
pedagoger har varit delaktiga och närvarande. I de organiserade lekarna får barnen 
möjlighet att öva på turtagning, regler i lekarna, att vinna och förlora och att inte bara 
tänka på sig själv. Vi arbetade också med frågan ”hur är man en bra kompis?”, och 
använde material från Kompisböcker och UR.


Motorisk förmåga 
I skogens terräng utvecklar barnen sin grovmotorik och koordination. Detta år har vi 
utmanat barnen genom att gå längre sträckor från förskolan och vi har varit på nya 
platser. Med tanke på pandemin blev det ingen skridskoskola. Däremot har vi det här året 
kunna åka väldigt mycket stjärtlapp och barnen fick prova att åka skidor ett par gånger.


Finmotoriska utmaningar fanns i varje ny och gammal teknik. Genom att rita, klippa, 
klistra, måla kunde barnen utmana sig själva och utveckla sina färdigheter under hela 
läsåret. Likaväl genom att skapa med pärlor eller genom att bygga med lego och plus-
plus.


Språk och kommunikation 
Under hela läsåret har läsvilan och böcker haft en viktig plats i vår verksamhet. Vi 
uppmärksammade att barnen hade ett stort intresse av att lyssna på kapitelböcker. Men 
vi har även läst mycket bilderböcker för att kunna stödja barnen som behövde stöd med 
det svenska språket.


Barnen har visat ett stort intresse för rim, ramsor och sånger där man får leka med 
språket och får förutsättningar att använda språket på olika sätt. Barnen har haft många 
tankar och frågor och det har uppstått många diskussioner där barnen getts tillfälle och 
utrymme att komma till tals men också argumentera för sin sak.  Vi tycker att det är 
oskiljbart att arbeta språkutvecklande när man har fokus på bland annat teknik, 
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matematik och naturvetenskap. I alla projekt är det inte bara görandet utan även många 
ord, begrepp och meningar.


Vi har i gruppen också börjat använda oss av bildstöd och Tecken som alternativ 
kommunikation (TAKK) och planerar att fortsätta utveckla detta arbetssätt under 
kommande läsår. Vi har även arbetat med text och symbol-igenkänning och skrivande 
med barnen som har intresse för det.


Matematik 
I naturen finns matematik överallt. I naturen kan barnen uppleva höjden, tyngden, 
mängden, former och tiden med hela sin kropp som en helhetsupplevelse. 
Förändringarna i naturen ger möjlighet för urskiljning och för att förstå sammanhanget. 
Räkna, mäta och tidsuppfattning tar en stor del av barnens vardag även på förskolan. 


Under läsåret har det funnits ett stort intresseområde, pärlplattor, vilka gynnar det 
matematiska tänkandet. Av pärlor blev det många former och figurer skapades med 
intressanta mönster och färgkombination och vi pedagoger har utmanat barnen med att 
ta fram nya och mer avancerade mönster att följa. Flera av barnen har även intresserat sig 
för spelet tre i rad vilket kräver matematiskt tänkande i räkning och lägesord. 

Naturvetenskap och teknik 
Naturvetenskap var invävt i hela vår verksamhet hela tiden. Under läsåret har vi gjort 
många olika naturvetenskapliga experiment bland annat vulkaner i sandlådan, kokat teer 
och förvandlar snö till vatten på stormköken, grävt ned en skräpbräda för att se hur 
naturen bryter ned olika material m.m. Vi har jobbat med Grön Flagg temat ”Skräp och 
Avfall” och fokuserat på sopornas resa. Vad blir till skräp, vad gör man av skräpet och 
vart hamnar det? Vi besökte Lövsta Återvinningsstation för att se vart skräpet kan hamna.


Teknik är ett område på förskolan som tar plats i många aktiviteter under hela dagen, det 
vi kallar för vardagsteknik. Det innefattar allt ifrån att på morgonen stänga jackan eller ta 
av sig sina skor. Under dagarna i skogen sker naturligt utforskande av olika tekniker. 
Barnen möts  av olika material som kräver olika tekniker. Barnen lär av varandra i samspel 
och vuxnas medforskande ses som viktigt. Vår, pedagogers uppgift var att synliggöra och 
sätta ord på vad som händer, varför och hur samt introducera och förklara begrepp.

I skogen har barnen getts många tillfällen till att testa olika verktyg. Vi har bland annat haft 
med oss hammare och spik.


Kring digital teknik har vi arbetat med en programmeringsbar robot samt använd digitala 
verktyg för att kunna reflektera kring dokumentation med barnen. 


Kreativitet och fantasi                                                                                                           


I skogen får barnen möjlighet att vara kreativa med de olika material som naturen 
erbjuder. Materialet i skogen är inte könskodat och en pinne kan vara både en penna eller 
ett fiskespö. I leken har barnen en stor fantasi och rollekarna har blivit allt mer centrala. 
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I skapandet har barnen visat en stor fantasi, av kartonger och naturmaterial har det 
byggts gubbar, båtar, och hus. Hela tiden testar de sig fram och försöker komma på nya 
idéer. När vi ger barnen ett  nytt material så utmanar de sig själva. 


Övrigt  
Under året har vi lyssnat in barnens intressen och försökt forma projekt utifrån barnens 
önskningar. I projekten vävde vi in läroplanens mål och förde projekten vidare utifrån 
intressen. Detta arbete gav möjlighet för ett ökat barninflytande då verksamhetens 
innehåll skapades utifrån deras tankar idéer och intressen och resulterades i lustfyllt 
lärande. Nästa läsår så vill vi utöka arbetet med Veda & Barke, de fick en central roll i 
årets julkalender där brev från Tomten kom till deras brevlåda, men de behöver få en 
större roll i resten av verksamheten. Vi behöver öven vara ute i bättre tid och vara mer 
förberedda för skridsko-, skid- och flytväst-säsongerna för att erbjuda barnen en ordentlig 
undervisning i dessa områden, och inte endast lättsamma ”prova-på” tillfällen.


/Robin, Sanna & Hanin


Tack alla barn, föräldrar och pedagoger för ett Tryggt, Roligt och Lärorikt 
Undervisningsår 2021/2022!
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