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Förskolans yttre och inre miljö
Frilufts Förskolor Broby ligger i direkt anslutning till Stolpaskogen i Erikslund med 
radhus och villor som närmsta grannar. Gården övergår i skog och på andra sidan 
staketet börjar den stora skogen med berghällar, tallskog och blåbärssnår. 
På vår egen skogsgård med berghällen åker vi stjärtlapp på vintern och de höga 
tallarna ger oss skydd för solen på somrarna. På konstgräset på den inre gården 
åker vi skridskor kalla vintrar. På andra årstider bjuder den in till hinderbanor, 
regellekar och gemensamma samlingar. Vid vindskyddet på skogstomten kan vi göra 
upp eld och ha gemensamma samlingar.
Huset är byggt för två avdelningar, Skatan och Kråkan, men barngrupperna är tre, 
Upptäckare, Utforskare och Äventyrare. 
Maten på Broby får vi från restaurang Brasserie Maison. Maten tillverkas efter 
Livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer om mat för små barn. Vår mat är 
minst 40% ekologisk och alla mjölkprodukter är sockerfria och ekologiska, likaså är  
bananerna alltid ekologiska. 

Barn och pedagoger 
Under höstterminen skolade vi in 8 barn till Upptäckarna och Utforskarna. Ett barn 
slutade kort efter inskolningen. På vårterminen skolade vi in fyra barn på Broby i 
Upptäckar- och Äventyrargrupperna. 
Upptäckarbarnen har varit 11 barn tillsammans med Elin, förskollärare, och Jenny, 
barnskötare. När Lana, barnskötare, kom tillbaka från föräldraledighet blev hon 
Upptäckarpedagog. Jenny blev då Utforskarpedagog tillsammans med Åsa, 
barnskötare, och barngruppens 14 barn. Utforskarna hade en vikarie under hela 
hösten och i januari. Hon hette Elin. 
Hos Äventyrarna har Marit, förskollärare och Anna barnskötare arbetat hela läsåret 
tillsammans med 17 barn och Daniel på en resurstjänst. 
Natalie har varit några dagar i veckan under hela året på Broby som en del av 
hennes utbildning till att bli barnskötare. 
Pia är rektor för Frilufts Förskolors enheter Broby i Erikslund och Lunden i 
Gribbylund.

Planering och utveckling
Planeringsdagarna är två över läsåret, förlagda i anslutning till terminstart. Då har 
förskolan stängt. På planeringsdagarna sammanställer pedagogerna en gemensam 
utbildningsplan med mål för vår pedagogiska verksamhet utifrån Läroplan för 
förskolan (Lpfö18) och våra tidigare utvärderingar av utbildningen.
Varje termin har vi också 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 
utbildningsdagar, en på hösten och en på våren handlade om den viktiga rollen som 
ledare för både barn och kollegor. 
Brobys pedagoger har haft totalt 12 kvällsmöten fördelat på sex möten per termin. 
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Samverkan förskola och vårdnadshavare
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. 
Broby hade under året tre samverkansföräldrar. Broby avslutade terminen med ett 
drop ut och därefter bjöd samverkansgruppen in till en picknick. 

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 ger oss. I naturpedagogiken är vi alla jämlika 
på lika villkor. Våra egna frontfigurer Veda och Barke finns med i den dagliga 
verksamheten i form av dockor som vi sjunger och läser verksamhetsbaserade sagor 
om.

Grön flagg och miljömålen.
Årets Grön Flagg resa har varit på temat Livsstil och Hälsa med tre rubriker; Rörelse 
på förskolegården, Rent på förskolegården och Grönt på förskolegården. Arbetet har 
lett till stor delaktighet bland barnen i hur människor samverkar med naturen och 
vilka liknande förhållanden djur, människor och naturen behöver för att må bra. Det 
fortsatta arbetet med skräpsamlarmonstren har lett till en fördjupad kunskap hos 
barnen inom sortering och pedagogerna upplever att barnen tycker att det är roligt 
och spännande att mata monstren samtidigt som de får förståelse för sorteringens 
innebörd. De tre rubrikerna har fokuserat på en varsin aspekt av hållbarhet och har 
gett barnen en fördjupat förståelse för dem; De gemensamma lekarna och lekregler 
inom ”Rörelse på gården” lär barnen om social hållbarhet, ”Rent på förskolegården” 
har tagit upp aspekten ekonomisk hållbarhet med att ta hand om, laga och återbruka 
istället för att köpa nytt, och odling inom ”Grönt på förskolan” har lärt barnen om den 
miljömässiga hållbarheten. Vi måste ta hand och värna om naturen. Barnen har följt 
växter och djurs livscykler genom hela läsåret och fått förståelse för hur årstidsskifte i 
Sverige påverkar djur och naturliv. 

Barnkonventionen, TRE SKA BLI NOLL, Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling och Aktivt jämställdhetsarbete. 
I det dagliga arbetet på förskolan pratar pedagogerna med barnen om gränser och 
och individers privata områden och att respektera andras gränser. Tre ska bli noll 
handlar om att stoppa sexuellt utnyttjande av barn genom att upplysa barn om vad 
gränslösa beteenden är och visa att det alltid finns vuxna som barn kan lita på och 
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anförtro sig åt. Barnen uppvisar förståelse för att respektera varandras gränser. 
Pedagogerna är trygga i att stötta barnen i deras integritetsskapande och upplyser 
även vårdnadshavare när de ser att behov finns. Barnen uttrycker också att de har 
fått förståelse för samtycke i situationer som påkallar det. Barnen söker vuxenhjälp 
vid tillfällen när de inte själva kan lösa problem eller konflikter. Under läsåret har vi 
arbetat med nolltolerans mot våldshandlingar men också mot språkbruk som sårar 
och kränker. Vårdnadshavare har blivit involverade tidigt i skeenden som vi ansett 
varit olämpliga för att tillsammans arbeta förebyggande mot diskriminering och 
kränkande och för ett jämställdare Broby. Samarbetsövningar och gemensamma 
temaarbeten på hela förskolan har lett till ett stort deltagande bland barnen som nu 
bjuder in varandra i lek och samvaro. Barnkonventions tydliga grunder har också givit 
barnen en medvetenhet om deras rättigheter och skyldigheter i kontakten med 
varandra. 

Pedagogisk dokumentation
Pedagogerna dokumenterar sina barngrupper för att se hur barnen interagerar och 
utvecklas i sina uttryck. Den dokumentation som presenteras i Förskoleappen får 
vårdnadshavare tillgång till under hela vistelsetiden och när barnet slutar på 
förskolan laddar föräldrarna själva hem dokumentationerna om sitt barn. 

Upptäckarnas utsago
Vid höstterminens start och inskolningarna i Upptäckargruppen påbörjade vi ett aktivt 
arbete med fasta rutiner och tydliga instruktioner för att på så sätt ge Upptäckarna en 
trygghet och delaktighet i vardagen på förskolan.
Våra samlingar har bestått av TAKK (bilder och tecken), sagor, rim, ramsor och 
sånger och vi har under året uppmärksammat hur barnen genom arbetet i 
samlingarna utvecklat sitt språk, både det verbala och det kroppsliga. Barnen har 
med TAKK som hjälpmedel själva försökt forma tecken för att kommunicera med oss 
pedagoger och andra barn som alternativ kommunikation.

Under hela året har Broby haft språkutveckling som utbildningsprojekt för oss 
pedagoger. Vi har genom utbildningen fått ta del av olika verktyg för att öka barnens 
språkutveckling och kunna använda oss av dessa i vår undervisning. Att observera, 
vara närvarande, delta i leken, att sätta ord och hjälpa barn in i leken kan öka 
barnens ordförråd men även den sociala förmågan.  

Vi har kontinuerligt arbetat med matematik på ett lustfyllt, lekfullt sätt i lek och vardag. 
Barnen har fått med sig kunskaper om lägesord genom daglig träning vid 
matsituationer, promenader och när vi plockar undan en lekstation efter oss. Antal 
och färger, former och begrepp ingår i  flera av vardagens rutinsituationer. 

När vi skapat har barnen visat glädje och intresse. Vi har skapat både inomhus och 
utomhus och barnen har introducerats för olika material och tekniker. 
Då vi arbetat mycket med sagor, dans och sånger har vi sett hur barnen själva 
fortsätter sagorna eller sjunger i sandlådan. I leken har vi uppmärksammat hur 
barnens fantasi utvecklats genom språket medan de bygger med lego, lek med bilar, 
sandlådelek och i rollekar med fokus på omsorg. Vidare har vi sett hur barnen 
utmanar både varandra och sig själva när vi pedagoger deltar och är närvarande i 
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leken. Barnen har genom fantasin och leken vågat sätta gränser både för sig själva 
och för sina kompisar och vi uppmärksammar att barnen leker mer tillsammans då vi 
vuxna är närvarande och stöttar. Vi har även kunnat se att några av de äldre barnen 
har utmanats i att ta ett större ansvar, lekt mer rollekar och därmed intresserat sig för 
andra barn i leken. 

I friluftspedagogiken vistas vi mycket ute i naturen och barnen får på ett naturligt sätt 
jobba motoriskt. I början av läsåret kan det vara utmanande för de yngsta barnen att 
gå i olika terränger, att springa, hoppa och att ta på sig sina skor. Det har utvecklas 
genom ett kontinuerligt arbete där vi pedagoger uppmuntrar barnen att öva själva 
genom upprepning. Barnen tar sig nu med lätthet och glädje uppför berg, genom 
skogen med skor som de tagit på själva. Att klättra, springa, krypa, åla, hänga, 
plocka, bygga med olika material, lägga pussel, lägga pluppar, bygga med lego och 
prova på olika skapandeformer utmanar barnens motoriska utveckling. Att klä av och 
på sig, använda bestick och lägga sig i sovsäcken ger barnen en möjlighet att träna 
sin motoriska förmåga i vardagen. Vi märker stora skillnader från hösten till våren 
hos barnen på hur de går i skogen och lyfter fötterna anpassat till underlaget. 

Utifrån Barnkonventionen har vi i början av läsåret fokuserat främst på barns 
rättigheter kring sin egna kropp vilket vi fortsättningsvis fokuserar aktivt på. Vi har 
arbetat vidare kring gränssättningar inne hos Upptäckarna då vi såg att behovet 
fanns. Vi har reflekterat kring hur vi är gentemot varandra och barnen har fått verktyg 
för att kunna sätta gränser, samarbeta, vänta på sin tur och säga/göra förlåt. Vi 
upplever att barnen på ett bra sätt kan säga stopp och sätta gränser för sig själva. Vi 
kan se att de äldre barnen visar ett stort ansvarstagande gentemot de yngre, genom 
att visa, uppmuntra, vara en förebild till att de yngre tar till sig och försöker göra 
likadant. Efter årsskiftet fokuserade vi på att vi är en grupp, en grupp som tar sig 
tillsammans upp i skogen, väntar på varandra vid matsituationen eller andra 
situationer där fokus ligger på gemenskapen i gruppen. Vi har även arbetet med 
vänskap och hur vi är en bra vän. Detta genom att vi uppmuntrat barnen till att hjälpa 
varandra upp om någon har ramlat och säger/gör förlåt om man har gjort någon illa.

Kontinuiteten och medvetenhet om rutiner och nyfiket, empatiskt bemötande hos 
Upptäckarnas pedagoger har skapat en trygg barngrupp som visar varandra 
vänlighet och ger uttryck för att trivas tillsammans. 

Elin & Lana - Upptäckarnas pedagoger

Utforskarnas läsår
Vårt mål under året har varit att arbeta aktivt med att alla barnen ska få känna 
gemenskap och trygghet i gruppen. Vi har arbetat kontinuerligt med att sätta ord på 
känslor och funderingar och att kunna förstå sina känslor samt att lyfta att alla 
känslor är okej. Vi pedagoger har arbetat med att alla barn ska våga uttrycka sina 
tankar och idéer samt att alla barn ska förstå att de själva kan påverka gruppen och 
omgivningen genom att vara närvarande.
Vidare har vi arbetat med att ge barnen tydliga rutiner samt att vi pedagoger har haft 
ett närvarande förhållningssätt till barnen i vårt arbete. 
Vi har lagt stor vikt vid att prata om människors integritet och samtycke och vi kan nu 
se hur barnen själva tar till sig det i den fria leken där de är måna om att alla ska 
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känna sig bekväma kring de beslut som tas i leken och i det vardagliga. Med hjälp av 
tre ska bli noll, stopp min kropp och barnkonventionen har vi pedagoger fått 
hjälpmedel i hur vi ska prata, agera och kunna ge redskap för att medvetengöra vad 
alla barnen har rätt till samt de skyldigheter de har. 
Vi har arbetat med att alla barn ska få förutsättningar för ett bredare ordförråd genom 
att ge alternativ för ord och begrepp, upprepa det korrekta ordet, ge tiden som 
behövs för att säga vad man vill.  Vi har använt oss av rim, ramsor och sagor.  TAKK 
(bilder och tecken) har vart en stor grund inne hos Utforskarna där vi kunnat se att 
förståelsen ökat med hjälp av TAKK som verktyg för kommunikation och 
pedagogernas arbetssätt har blivit mer tydlig genom repetition och att prata 
långsamt.

Genom att arbeta med olika termer och lösningar inom matematik har vi 
medvetandegjort hur barnen kan använda sig av matematiska begrepp i vardagen. 
På ett lustfyllt och lekfullt sätt har vi uppmärksammat barnen om siffror, antal, väga, 
mäta och matematiska lägesord. Under våra skogsdagar har vi använt oss av det 
material som naturen ger men även använt oss av uppdragskort. Vi upplever att 
barnen visat ett stort intresse för den matematiska undervisning som vi gett under 
året. 
Under året har vi med hjälp av våra läsplattor och olika QR-koder utforskat och 
undersökt, sökt information och tränat på att vara källkritiska. Barnen har genom 
informationssökning fått reflektera kring olika ämnen som vi valt att fokusera på. 

Grön flagg har varit ett centralt arbete hos Utforskarna där fokus legat på hållbar 
utveckling. Utifrån vårt gemensamma arbete Vår förskolegård har vi arbetat med 
hjälp av skräpmonstren, sagor, experiment, barns inflytande, samlingar, odling och 
rörelse. Barnen har fått lära sig om källsortering, återvinning och återanvändning 
samt vad som är brännbart och förnybart. Men vi har även odlat tillsammans för att 
se naturens kretslopp. Med hjälp av Allemansråttan och allemansrätten har barnen 
medvetandegjorts kring vad vi får respektive inte får göra i naturen/närområdet och 
vårt gemensamma ansvar för vår natur samt hur de själva kan bidra till en hållbar 
utveckling. 

Då vi är en Frilufts Förskola och rör oss i naturen flera dagar i veckan har barnen 
möjligheten att utveckla sin grovmotorik fritt genom klättring, vandring, att krypa, åla, 
hoppa och bromsa men även våga. På vår gård har vi haft mini-röris en gång i 
veckan där barnen fått möjlighet att ytterligare utmana sig själva grovmotoriskt men 
även känna takt genom musik och dans. 

Vi har gett utrymme för att ge barnen fria händer i skapandeprocessen där de har fått 
klippa, klistra, måla och rita. Genom olika projekt har vi även väglett barnen i 
skapandeprocessen. Vi upplever att barnen uppskattar det fria skapandet och 
utmanar sig själva med hjälp av sin fantasi för att utveckla kreativiteten. 
Vi har kunnat se att barnen vågar fantisera och drömma samt vågar tro på sig själva. 
Vi upplever att barnen genom vårt arbete kring att tala inför grupp vågar berätta sina 
historier och sina egna sagor. Vi har under året övat på att aktivt lyssna och 
respektera varandras berättelser och uppfattningar. Detta har kommit till uttryck då 
barnen själva har berättat egna sagor samt tillåtit andra ta över/komma in i sagan.  
Vi pedagoger har försökt att vara ytterst närvarande när barnen berättar sina sagor 
och berättelser för att bekräfta att deras tankar är viktiga och vi upplever att barnen 
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vet att de blir hörda och sedda vilket visat sig att barnen har allt lättare för, och vågar, 
uttrycka känslor.

 Åsa & Jenny - Utforskarnas pedagoger

Äventyrarnas berättelse
Läsåret påbörjades med ett grundläggande arbete kring samarbete och 
gruppdynamik där vi använde oss av samarbetslekar, Barnkonventionens 
kompisböcker och reflektioner kring känslor och kompisskap. Genom tydliga rutiner, 
tydliga förhållningssätt, samlings- och vilplatser samt tillvägagångssätt vid aktiviteter 
upplever vi att vi tillsammans med barnen skapat trygghet i gruppen vilket vi ser att 
barnen mår bra av och har lett till kompisar som är måna om varandra, tröstar, 
hjälper och leker tillsammans. Genom arbetet med Kompisböckerna och olika sagor 
har vi arbetat med socialt samspel, det har varit viktigt att lära sig samtala, förklara 
och lyssna på varandra men även att ta sitt egna ansvar och ansvar gentemot andra. 
Vi har tagit hjälp av Stopp min kroppsagan och Barnkonventionen när vi arbetat med 
och belyst barns rättigheter och skyldigheter. Detta har varit ett återkommande 
arbete hos Äventyrarna för att påminna oss själva och varandra vid behov under 
läsåret som gått. Under våren har vi haft temaveckor kring ämnet Barnkonventionen 
och vänskap som gemensamt projekt på förskolan där barnen har fått ta del av 
varandras reflektioner och tankar. 

Under läsåret har vi pedagoger haft fortbildning i ett språkutvecklande arbetssätt. 
Utbildningsdagar och projekt har gett oss nya verktyg för utbildningen på förskolan. 
För att att vidare stärka barnens språkutveckling  har vi arbetat återkommande och 
aktivt med Före Bornholmsmodellen. Genom sagor, rim, ramsor, lägesord, språklekar 
och sånger har barnens ordförråd ytterligare utökats. Arbetet har gett barnen en 
trygghet i att tala i grupp, lyssna på sina kompisar samt ta och utföra instruktioner. Vi 
har läst flera kapitelböcker under året men även enklare sagor som behandlat de 
teman och aktuella ämnen som vi upplevt att vi behövt prata och reflektera kring. 
Barnen har fått återberätta sagorna och diskutera i gruppen. Här har vi sett hur 
barnen hjälper varandra att minnas och förstå och sätta ord på de berättelser de hört. 
Sagorna har sedan fortsatt in i lekar och diskussioner på förskolan där barnens 
fantasi kring sagorna utvecklats och blivit nya berättelser och lekar. 

Vi har gått igenom alfabetet där vi uppmärksammat bokstäverna, bokstavsljuden 
samt teckenspråksalfabetet. Barnen har fått ljuda ord och lyssna till vilken bokstav 
olika ord börjar på med hjälp bilder med ord. Vi har här kunnat se hur barnen själva 
försöker finna vilka bokstäver olika ord börjar på samt hur de börjat lista ut hur flera 
bokstäver kan låta lika såsom C och K. 

Under förskolans dag fick barnen gå en spännande sagovandring där barnen fick 
lyssna, dramatisera, dansa och sjunga sagor. Här valde vi att arbeta i tvärgrupper, 
blandade åldrar och då vi valt kända sagor för barnen på förskolan kunde de själva 
återberätta sagorna för varandra samt visa de lekar som hörde till. 

Under läsåret har vi arbetat med matematik främst för att skapa ett intresse för 
matematik. 
Vi har fokuserat på matematiska begrepp, siffror, antal och geometriska former med 
stöd av naturen, sifferbilder och tärningar. Detta har lett till att barnen blivit 
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intresserade av addition och subtraktion och även enkel geometri vilket vi kunnat se 
när de räknar i vardagen, lägger till och drar ifrån men även delar, antal etc. 

Genom vårt Grön Flagg arbete med temat Vår förskolegård har vi inspirerat barnen 
kring hållbar utveckling, regelbunden städning på gården, skräpplockning, 
källsortering och kompostering. Med hjälp av skräpmonster har vi kunnat ge barnen 
ett tydligare bildligt stöd för källsortering så att barnen själva kunnat ta hand om vår 
miljö på förskolan men även vår närmiljö. Vi har även odlat och sått för att påvisa till 
exempel tomatens kretslopp genom att ta frön från en färsk tomat som sedan växer 
upp till en planta och sedan ger nya tomater. 

Under hösten fann vi en död mus i vår egen skog. Med barnens minne av tidigare 
uforskande arbete kring vad som händer med ett dött djur valde vi att begrava musen 
på vår gård. Två veckor innan vårterminens slut grävde vi så upp musen. Det 
förväntade resultatet var att vi skulle finna musben men fann en fortsatt hel mus. Vi 
valde därför att gräva ned musen igen för att återkomma till den efter sommarn och 
se om musen förmultnat då. Här kunde vi se hur barnen med spänning och förvåning 
såg hur musen till viss del förmultnat men ändå fanns kvar i sin helhet. 

Hitta Vilse och Allemansråttan har varit trogna vänner under året både i samlingar 
och sagostigar där barnen själva fått återberätta för varandra. Under vårens vandring 
längs med Stolpaleden fick barnen själva öva, pröva och lära kring Hitta Vilse. Då 
Hitta Vilse och Allemansråttan är ett återkommande tema under förskoleåren har 
barnen verktygen för hur de ska agera i skog och mark, vilket de tydligt visat för 
varandra men även för oss pedagoger när vi rör oss i naturen. 

Äventyrarna har under höst och vår fått prova på att laga mat på muurikkan 
tillsammans med oss pedagoger. Här har de fått ta ansvar för att hela förskolan ska 
få lunch. De har fått lära sig respekt och försiktighet vid eldning, hur gasolvärmarna 
fungerar, kryddsättning på maten samt ytterligare ingredienser samt hur lång tid 
maten tar att laga. När maten serverats har de ansvariga kockarna fått berätta vilken 
mat de med stolthet lagat till sina kompisar på förskolan. 

Våra vandringar har under året gått till Stolpaleden, Käringsjön, Fjäturen och Forn 
och Naturstigen i Täby Kyrkby. Både Stolpaleden samt Forn och Naturstigen har gett 
utrymme för att utforska Täbys kulturhistoria och forntidsarv. Ämnet historia har 
hamnat i fokus sedan barnen själva visat nyfikenhet genom litteratur och 
diskussioner. Våra vandringar har gett oss möjlighet att träna vår uthållighet och 
motorik, baka pinnbröd, lagat mat och säker eldning men även kunskap om de olika 
naturmiljöerna vi rör oss i när vi letar och utforskar kryp, lär oss känna igen olika träd 
och växter och ser hur djur och natur samverkar i vårt ekosystem. 

Äventyrarna har under året även fått öva på att tälja och fått lära sig säker täljteknik 
och barnen kunde i slutet av året tälja fina barkbåtar. Detta resulterade i att vi 
vandrade till Fjäturen där barnen fick segla med sina barkbåtar i bäcken ner mot 
sjön. Här kunde barnen utforska strömmens riktning och båtarnas flytmöjlighet. Då 
många av barnen täljt flera båtar i olika storlek kunde de jämföra båtarnas förmåga 
att ta sig fram i bäcken när de släppte ned dem i vattnet och såg hur strömmarna tog 
båtarna med sig. 
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Genom att röra sig i skog och mark dagligen ger vi kroppen en stor dos av motorisk 
träning och utveckling. Att springa, vandra, hoppa och klättra i ojämn miljö har tränat 
alla våra kroppsdelar. När vi pulsar runt i snön och åker stjärtlapp under vintern har vi 
också utmanat barnens grovmotorik och balans ytterligare. För att stimulera 
finmotoriken hos barnen har vi skapat med skogens material men även pärlat, klippt i 
olika material, täljt och odlat. 

Under årets kalla månader har vi med hjälp av vårt träd på avdelningen kunnat följa 
årets växlingar. Barnen har fått skapa löv, snöflingor, julstjärnor både i papper och i 
ståltråd. Ståltrådsstjärnorna blev finmotoriskt utmanande och spännande då vi i slutet 
eldade stjärnorna för att få bort kartongen, vilket resulterade i en skelettstjärna av 
ståltråd som hängdes upp i vårt träd. 

Under läsåret har vi haft en del gemensamma aktiviteter och traditioner på förskolan 
som Luciafirande, Julgransplundring, Alla Hjärtans dag, Påskmaskerad, Rocka 
sockorna, Veda och Barke-loppet, Förskolans dag och midsommarfirande. För att fira 
av våra skoläventyrare avslutade läsåret med en resa till Skansen där vi fick knyta 
ihop säcken kring vårt arbete kring svensk kulturhistoria. 

Vi pedagoger upplever att det har varit ett bra och innehållsrikt år där vi fått uppleva 
många fina äventyr tillsammans med Äventyrarna. 

Marit & Anna & Daniel - Äventyrarnas pedagoger
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