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”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall 

vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.”  (Lpfö 98/16) 
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Inledning      
 

Munkmora förskola är en kommunal förskola som ligger i Gustavsberg på 

Värmdö. Munkmora förskola har höstterminen 2016 fyra avdelningar. 
Avdelningen Regnbågen används till aktiviteter och lek i mindre grupper, 

5-årsgruppen, sångsamlingar, rörelserum, vila och mat & bak. Hösten 
2016 har vi ca 60 barn inskrivna i förskolan med 2 avdelningar för de 

yngre barnen och 2 avdelningar för barn 3-5 år. Alla 5-åringar har 
gemensam "Skogsdag", "Mat&Bak" samt "Barnråd". 

På förskolan arbetar 15 personer varav 1 i köket, och en förskolechef. 
På Blå avdelning arbetar en vikarierande förskollärare, på Röd arbetar en 

vikarierande avdelningsansvarig, på Gul och Grön arbetar 2 förskollärare. 
Avdelninsansvariga arbetar tillsammans med 1-3 barnskötare på varje 

avdelning.  
Avdelningsansvariga utgör tillsammans med förskolechefen förskolans 

ledningsgrupp. Ledningsgruppen träffas en gång i veckan efter 
schemalagd tid. 

 

Förskolan har föräldraråd 1 gång per termin dit samtliga föräldrar är 
välkomna. Under höstterminen sker föräldrarådet i samband med 

föräldramötet. 
 

Alla som arbetar på Munkmora förskola är ansvariga för att arbetsplanen 
efterlevs. Förskolan handleder elever från grundskola, bsk-utbildning och 

förskollärarelever. Förskolan arbetar efter läroplan Lpfö 98/16 och Värmdö 
kommuns styrdokument, www.varmdo.se 

 
Förskolans organisation   

Organisationsschema 2016-2017 
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Inskolning 

 
”Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans med sina 
föräldrar får en god introduktion i förskolan” (Lpfö 98/16) 

 
I samband med att barn börjar hos oss på förskolan skickar avdelningen 

hem ett brev och berättar vad barnens pedagoger heter, vilken avdelning 
ni har fått plats på samt när inskolningen börjar. 

 
Under inskolningstiden finns det tid och möjlighet för er att läsa vår 

Arbetsplan, Likabehandlingsplan och Läroplanen 98/10. Dessa dokument 
finns även att läsa på Värmdö kommuns hemsida www.varmdo.se 

  
Förväntningar på inskolningsföräldrar: 

 
- Att föräldrar låter pedagogerna ta kontakt med barnet samt att föräldern 
är så passiv som möjligt vid lek och övrig verksamhet. 

- Att pedagogerna är de som är ansvariga för utformningen av 
inskolningen för att öka barnens trygghet. 

- Att föräldrarna tar aktiv del i dokument om förskolan och avdelningen 
och är aktiva på Schoolsoft. 

 
Det viktigaste är att du finns i närheten. Låt barnet komma till dig och 

inte tvärtom. Så småningom kommer du att kunna gå ifrån ditt barn 
kortare stunder. 

Inskolningen beräknas ta 1–2 veckor för barn 1-3 år och 1 vecka för barn 

3-5 år, då de barnen ofta har tidigare erfarenhet av förskolan. Detta är 
dock väldigt individuellt. Varje barn är unikt och inskolningsperioden kan 

därför variera från barn till barn. 
 

De första 1-2 dagarna är barn och förälder 1-2 timmar på förskolan och 
sen ökar vi på barnets tider på förskolan samt låter barnet delta i allt fler 

rutinsituationer och aktiviteter. När det känns bra för barnet, föräldern 
och pedagogen lämnar sedan föräldern barnet en stund själv på 

förskolan. Vi säger ”hej då” och gör en tydlig lämning. Hur länge ni är 
borta första gången bestämmer vi tillsammans beroende på hur det känns 

för barnet. För varje dag blir sedan tiden som barnet är själv på förskolan 
längre. 

Uppföljningssamtal hålls med föräldrarna 4-6 veckor efter avslutad 
inskolning.     
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Dagsrutiner 

 
”Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och 

vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och 

omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett 
balanserat sätt.” (Lpfö 98/16) 

 
En dag på Munkmora förskola: 
 

6.30  Förskolan öppnar för dagen på Röd avd. 
 

7.30 7.30-7.50  Frukost (barnen lämnas innan eller efter). 
 

9.00                        Samling (vi ser gärna att barnen lämnas innan 
  kl. 9.00 så att alla kan ha samling i lugn och ro). 

 
9.30  Pedagogiska aktiviteter och lek. 

 

10.45  Lunch för de yngre barnen. 
 

11.00                       Lunch för de äldre barnen. 
 

11.30-13.30 Vila för barnen anpassat efter barnens behov. Några 
sover och andra har läsvila därefter lugna aktiviteter. 

 
13.45 Mellanmål för de yngre barnen. 

 
14.00 Mellanmål för de äldre barnen. 

 
14.30   Fri lek inne eller ute.      

 
16.00-16.20 Samlas hela förskolan på Röd avd. eller ute på 

framsidan. 

 
16.30  Fruktstund. 

 
17.00  Stängning fredag. 

 
17.30  Stängning måndag till torsdag. 

 
Dag före röd dag stänger förskolan kl. 16.00. 

 
 

Det är viktigt för alla barn att ha rutiner och känna sig trygga i alla 
situationer samt att de ska vara förberedda på vad som komma skall. 
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Lämning/hämtning 

Det är viktigt att alla barn känner sig välkomna till förskolan. Det är också 
en förutsättning för att dagen ska bli bra. Vi tar emot barnet och föräldern 

i hallen, inne på avdelningen eller ute på gården beroende på vilken tid 

det är. Att ha en tydlig kommunikation mellan pedagogen och föräldrarna 
är viktigt och att föräldrarna meddelar personalen om det hänt något 

speciellt på morgonen eller andra viktiga saker som rör barnet. 
Vid hämtning så har pedagogerna en kort sammanfattning till föräldern 

om hur dagen har varit och båda parter gör ett tydligt ”hej då” innan 
dagen är slut. 

Om barnet skall hämtas av någon annan än vårdnadshavaren så måste 
det meddelas till personalen i förväg samt på Schoolsoft. 

 
Av- och påklädning 

Av- och påklädning är ett viktigt moment. Barnen uppmuntras hela tiden 
att själva försöka klä av och på sig och även ansvara för sina kläder och 

se till att de hamnar på rätt hylla och krok. På så sätt tränas både eget 
ansvar och självständighet. 

I hallarna finns stövelknektar som underlättar för barnen att ta av sig sina 

skor och stövlar. 
 

Hygien 
För att lära sig goda vanor när det gäller hygien så ser vi till att barnen 

tillsammans med en pedagog tvättar sig före och efter måltider samt efter 
toalettbesök. Ju äldre barnen blir desto större uppmuntran ges till att de 

ska ta hand om sin egen hygien. 
På de yngre barnen byter vi blöja före eller efter måltider. Naturligtvis 

byter vi också blöja så fort det finns behov av det. 
Pott- och toaletträning på förskolan sker i samråd med föräldrar. 

 
Måltider 

På förskolan äter vi frukost, frukt, lunch, och mellanmål på respektive 
avdelning. 

De barn som äter frukost på förskolan ska vara lämnade klockan 7.30.   

Vid lunchen sitter alla barn på bestämda platser. Barnen äter antingen 
med gaffel, kniv, sked eller med händer beroende på mognad. De äter 

själva efter bästa förmåga med eventuell hjälp av pedagogen som sitter 
vid bordet. 

Vi uppmuntrar barnen att samtala med sina bordskamrater och vi vuxna 
föregår med gott exempel och gör detsamma. Vi uppmuntrar barnen att 

utifrån ålder och mognad, klara av mer och mer runt sin matsituation.       
 

Vilan 
Syftet med vilan är att kroppen behöver komma till ro efter maten samt 

att återfå energi till eftermiddagens aktiviteter. De barn som ska sova 
ligger på enskild madrass. 
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Normer och värden    
  

 

”Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess 

verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan 

skall främja aktningen för varje människas egenvärde och 
respekten för vår gemensamma miljö. Alla barn ska få erfara den 

tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter 
och att få uppleva sig vara en i gruppen.” (Lpfö 98/16) 

 
Strävansmål: 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: 

- öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar 

- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation 
samt vilja att hjälpa andra 

- sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska 
dilemman och livsfrågor i vardagen 

- förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social 

eller etnisk bakgrund 

- respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” 

(Lpfö 98/10) 
 

Vi på Munkmora förskola strävar efter att få trygga barn genom att vi 
vuxna skapar rutiner och är goda förebilder. Vi är lyhörda och närvarande 

vuxna med ett positivt förhållningssätt. 
Vi sätter stort värde på att visa respekt och hänsyn till varandra, vår miljö 

och andra kulturer som vi möter i vårt arbete. 
Vår pedagogiska miljö ska vara stimulerande för lek och inlärning utifrån 

barnens förmågor. 
Vi lägger stor vikt på att barnen ska få upptäcka och pröva sig fram i den 

dagliga verksamheten. 
Vi ser oss som ett komplement till hemmet när det gäller barnens fostran 

och utveckling. 

 
Med läroplanen som grund och med oss själva som arbetsredskap arbetar 

vi för att alla barn på förskolan skall få en god pedagogisk verksamhet där 
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten skall vara 

rolig, trygg och inspirerande. Barnen skall uppmuntras att vara nyfikna, 
reflekterande och utforskande samt stimuleras till vilja och lust att leka 

och lära. Leken är mycket viktig för barns utveckling och lärande. Det är 
genom lek som barn tillägnar sig kunskap. Varje barn ska få möjlighet att 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Förskolan lägger grunden till 
det livslånga lärandet. Vi arbetar för att främja en solidarisk och 

demokratisk inställning hos barnen. Vi lägger stor vikt vid alla människors 
lika värde. Vi lär barnen att vara en bra kamrat och visa respekt och 

hänsyn till varandra. Vi vill att alla barn skall få en god självbild och 
utveckla tilltro till sin egen förmåga. Alla barn skall få sina behov 

respekterade och tillgodosedda samt få uppleva eget värde och 
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delaktighet i gruppen. Respekten för varandra och för vår gemensamma 

miljö skall genomsyra arbetet. 
 

Exempel på hur vi arbetar: 

- Vi har fungerande och förankrade rutiner som skapar sammanhang 
och trygghet för barnen. 

- Vi bekräftar barnen vi möter varje dag och pratar inte över deras 
huvuden. 

- Vi tillåter och bekräftar känslor och hur man förhåller sig till dessa. 
- Vi hjälper barnen att samarbeta och lösa vardagliga problem i 

verksamheten. 
- Vi ser över den pedagogiska miljön med jämna mellanrum så att 

den är anpassad efter barnens ålder och mognad. 
- Vi har ett tillåtande klimat där alla barn känner sig trygga och 

harmoniska och kan utveckla sin självkänsla. 
 

Ordningsregler 
 

- På samlingar och barnråd pratar vi med barnen om förhållningssätt  

och hur man är en bra kamrat. Barnrådet kommer överens om 
gällande kompisregler varje hösttermin. 

- Vi använder ett vårdat språk. 
- Vi är bra kamrater och respekterar varandra. 

- Vi är rädda om leksaker och vår miljö. 
 

Konsekvenser 
 

-  Vid konflikter lyssnar personalen på alla inblandade och diskuterar 
tillsammans med barnen hur konflikten bäst skall hanteras, utifrån 

barnens mognad. 
-  Om någon medvetet förstör leksaker får barnet tillfälligt inte leka 

med dessa. 
- Om någon stör en samling eller aktivitet berättar vi för barnet att 

och varför det stör. Eventuellt får barnet byta plats, sitta bredvid en 

personal eller lämna rummet tillsammans med en vuxen. 
 

Utdrag ur förskolans ”Likabehandlingsplan”: 
 

- Personalen strävar efter att vara tydliga och vara bra förebilder för 
barnen. Vi visar tydligt när någon begår en kränkande eller 

diskriminerande handling med att säga: ”så här gör vi inte på vår 
förskola”. Vi vuxna lägger oss i och bryr oss om! 

- Under början av höstterminen lägger vi fokus på de dagliga 
rutinerna och gruppstärkande lekar för att alla barn ska känna sig 

trygga. 
- Vi pratar och arbetar med barnen om hur en bra kompis är genom 

    tex. böcker och samtal. 
 



 9 

På avdelningarna delar vi upp barnen i mindre grupper under dagen. På 

så sätt är det lättare för oss personal att se varje barn och barnen får en 
bättre lek- och arbetsro. 

Vi observerar kontinuerligt barnen och samspelet dem emellan för att 

upptäcka eventuella diskriminerande och kränkande handlingar. 
 

(Fullständig ”Likabehandlingsplan” finns att läsa på vår hemsida.) 

 

Genus 
 

”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och 
förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och 

pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Flickor 
och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 

utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 
stereotypa könsroller.” (Lpfö 98/16) 

 

Vi bemöter barnen utifrån den individ de är och inte utefter kön. Vi pratar 
med barnen om att alla är lika mycket värda. Alla ska få lika mycket 

utrymme och ta lika mycket ansvar. Vi erbjuder alla barn samma 
möjligheter till olika aktiviteter, leksaker och material. 

 
Exempel på hur vi arbetar: 

Vi ser och bekräftar barnet för dess egen person. 
Vi strävar efter att alla ska ha lika mycket talutrymme i samlingen. 

Vi uppmuntrar barnen att kunna föra ett samtal vid matbordet där alla är 
delaktiga. 

Vi uppmuntrar barnen att ta kontakt med varandra och därigenom få 
möjlighet att leka med alla barn i gruppen. 

Flickor och pojkar uppmuntras att leka med varandra och 
har samma möjligheter att prova på och utforska allt material och alla 

leksaker på förskolan. 

Vi har ett medvetet språk och tonläge när vi talar med barnen. 
Vi uppmuntrar alla barn att hjälpa till med olika sysslor. 

Under våra Arbetsplatsträffar (APT) diskuteras kontinuerligt/vid behov det 
genuspedagogiska arbetet. 
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Utveckling och lärande 

 
”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda 
lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära 

och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” 
(Lpfö 98/16) 

 
Strävansmål: 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn: 
- utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den 

- utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 
- utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

- känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för 
andra kulturer” 

- utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera 
konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för 

gemensamma regler 

- utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 
förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 

- tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och 
upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld 

- utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för sina 
uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv 

- utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga 
att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra 
- utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner 
- utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga 

att använda sig av, tolka och samtala om dessa                                   -
utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, 

tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild rörelse, 

sång och musik, dans och drama 
- utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, 
tid och förändring 

- utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera 
över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar 

- utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 
matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

    - utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang 
- utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra 
- utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, 

liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och 
fysikaliska fenomen 

- utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera och ställa 

frågor om och samtala om naturvetenskap. 
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- utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur 

enkel teknik fungerar 

- utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av 

olika tekniker, material och redskap. 

- den som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella 
identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som sitt 

modersmål.” 

(Lpfö 98/10) 
 

Vi vill att barnen ska få upptäcka och utforska så mycket som möjligt 
under förskoletiden. Barnens val (den fria leken) är därför mycket viktig. 

Genom den får barnen möjlighet att bearbeta erfarenheter, nyvunna 
kunskaper samt ibland rädslor. Det är viktigt att den får stort utrymme 

och blir så lite avbruten som möjligt för att ge barnen optimala 
förutsättningar för en god utveckling. 

Vi vuxna finns alltid till hands för att bistå med material eller för att stödja 
och vägleda vid funderingar och/eller konflikter. 

Miljön ska vara öppen, inbjudande och stimulerande. Den ska vara 
utformad som ett stöd för utvecklingen.   

På avdelningarna finns plats för bygg och konstruktion, en hemvrå samt 

bord för pussel och spel. I ”soffhörnan” kan barnen i lugn och ro titta i 
böcker eller lyssna på saga. 

På avdelningarna finns material för att tillgodose barnens fantasifulla och 
kreativa skapande. Utemiljön har en stor gård med goda förutsättningar 

för lek och fysisk aktivitet. Den är kuperad och har stora grönområden. 
All styrd verksamhet (av pedagogerna) anpassas utifrån barnens 

mognadsnivå och behov. Vi är noga med att svårighetsgraden och 
utmaningarna byggs på med åldern. 

 
Samling 
Samlingen är en gemensam stund då vi ser det enskilda barnet i gruppen. 

Målet är att alla barn ska känna tillhörighet i gruppen och lära sig att 
samverka. Namnkort, aktivitetskort, sånger, rim och ramsor, sagor 

rörelselekar, matematik och språk introduceras här. Ju äldre barnen blir 

desto aktivare del i samlingen har de. 
 

Sångsamling: På fredagar träffas alla avdelningar för gemensam 
sångsamling. 

 
Rörelse – Närmiljö 

För oss är det viktigt att rörelse är en naturlig del av vardagen och inte 
bara en styrd aktivitet. Vi utforskar skogen och omgivningarna för att öva 

motoriken, vi samlar material till tema och naturkunskap. Här får vi även 
möjlighet att utforska och lära oss om naturen. Vårt mål är att vara ute 

minst en gång per dag. 
”Röris” (gemensamma rörelselekar) på måndagar för hela förskolan. Våra 

två avdelningar med yngre barn har ”röris” inne/ute och våra två 
avdelningar med äldre barn har ”röris” utomhus (så länge vädret tillåter). 
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Skapande 

Skapande är ett av många sätt att uttrycka sig. Vi vill att barnen ska få 
prova olika material och tekniker under sin vistelse på förskolan. För oss 

är det viktigt att skapande inte bara blir att måla på papper utan även att 

utforska olika material och skapa i tredimensionella former. 
 

Tema Kulturell mångfald - lika/olika 
Vi har ett gemensamt grundtema utöver de teman vi terminsvis arbetar 

med. Vi arbetar med flaggor, världskartor, maträtter och frukt från olika 
världsdelar, sagor, sång och musik från olika länder och avslutningsvis har 

vi vår traditionella sommarfest för alla barn och föräldrar med anknytning 
till temat. 

 
Språket 

Vi arbetar med språket genom det vardagliga samtalet under dagens alla 
aktiviteter. På våra samlingar sjunger vi, har rim och ramsor och 

uppmuntrar alla att komma till tals samt tala inför grupp. Även genom 
böcker, högläsning, teater mm. Personalen använder medvetet ett tydligt 

och korrekt språk med följdfrågor för att uppmuntra barnens 

språkutveckling. De äldre barnen har även ”veckans ord”. 
 

Modersmål  
Munkmora förskola är en traditionell svensk förskola. Förskolan arbetar 

efter läroplan Lpfö 98/16 och Värmdö kommuns styrdokument, 
www.varmdo.se 

 
”Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska 

får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” 
(Skollagen 8 kap 10 §) 

 
För att alla barn ska få möta sinnesintryck från de länder de härstammar 
ifrån arbetar vi på olika sätt: 

Vi har ett gemensamt grundtema på förskolan som heter ”Kulturell 
mångfald ”Lika-Olika”. Barnens flagga/flaggor sätts upp på vår 

gemensamma temavägg intill världskartan. De alfabet som finns 
representerade på förskolan finns också synligt på samma vägg. På de 

avdelningar med barn 3-5 år lär vi oss säga ”God morgon”, ”Tack” och 
räkna till tio på de språk som finns representerade på avdelningarna. Vi 

lär oss enklare sånger som vi sjunger på våra gemensamma 
sångsamlingar. 

På avdelningarna samt på temaväggen finns kartor/jordglober och flaggor. 
1 gång/månaden serverar köket en temalunch från olika 

länder/världsdelar och vi får varje månad en exotisk frukt som vi smakar 
på, planterar dess frön och lär oss mer om. Vi tar tillvara på personalens 

och föräldrarnas olika ursprung och anordnar temadagar med fokus på 

mat, sång, dans och musik. 
Vi har köpt in böcker som berör ämnet ”Kulturell mångfald” som handlar 

om en svensk förskola med flera barn från olika länder. 

http://www.varmdo.se/
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På vår traditionella sommarfestfest samlas barn, föräldrar och personal 

med sång och musik. Föräldrarna tar med mat från deras olika länder och 
vi dukar upp till en buffé från alla världens hörn. 

 

Naturvetenskap/Matematik/Teknik 
Varje vecka finns inplanerade aktiviteter i den natur som finns tillgänglig i 

området. I skogen kan vi tex titta på naturens växlingar och forska i vad 
som händer och varför. Vi arbetar för att vara medforskande. 

Femåringarna träffas en gång i veckan och har ”Skogsdag” då vi lär oss 
mer om växter, djur och matematik. 

 
Vi uppmuntrar och inspirerar barnen till matematik under hela dagen. 

Genom benämningar (färg, form, storlek, utseende) genom jämförelseord 
(längd, höjd, ålder mm.) genom lägesord (på/under, först/sist upp/ner 

mm.) och genom tidsord (nu, alltid, ofta, förr mm.) Vi använder oss också 
av matematik när vi räknar barnen i samlingen, när vi står på led, när vi 

dukar, när vi bakar, i sånger och ramsor, med pussel, bygg och 
konstruktion.   

 

Vi ger även barnen möjligheter att utforska och lära sig förstå samband 
om hur saker fungerar genom olika experiment, föremål och material. 

 
Hållbar utveckling 

Exempel på hur vi arbetar med barnen med ”Hållbar utveckling”: 
 

- Vi har källsorteringlådor där vi återvinner glas, batterier och lampor. 
- Vi sorterar mjölkkartonger, papper och plast avdelningsvis som vi 

går till återvinningsstationen med. 
- Vi diskuterar natur- och miljövårdsfrågor vid samlingar och på 

barnrådet. 
- Vi är rädda om leksaker och material – om någonting går sönder 

försöker vi laga det. 
- Vi lär oss om växter och djur. 

- Vi tar tillvara på naturens bär och frukter. 

- Vi skapar av skräp och naturmaterial. 
- Vi odlar/sätter frön. 

- Barnen vattnar våra blommor och växter. 
 

Exempel på hur förskolan för övrigt arbetar med ”Hållbar utveckling”: 
 

- Källsortering. 
- Frukter och grönsaker efter säsong/ekologiska. 

- Minskade transporter av leveranser till förskolan. 
- Planerade antal matportioner – därav minskat matavfall. 

- Så gott som all mat lagas från grunden på förskolan. 
 

 
 

 



 14 

Traditioner 

 
”I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och 

barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – 

värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en 
generation till nästa” (Lpfö 98/16) 

 
Vi har återkommande traditioner på förskolan som ibland är för hela 

familjen och ibland bara för barnen på förskolan. 
 

Höstfest 
Lucia 

Jullunch 
Julgransplundring 

Alla hjärtans dag 
Fettisdagen 

Vasaloppet 
Påsklunch 

Valborg 

Vårutflykt 
Sommarfest 

Midsommar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Barns ansvar och inflytande 

 
”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad 
demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de 

alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för 
miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på 

olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av 
miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten”. 

(Lpfö 98/16) 
 

Strävansmål: 
”Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

- utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få 
möjlighet att påverka sin situation. 

- utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för 
förskolans miljö. 

- utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer 

genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.” 

(Lpfö 98/16) 

 
Exempel på hur vi arbetar: 

Både miljö och aktiviteter planeras och genomförs utifrån barnens behov 
och intressen. Vi observerar barnens intressen inför inköp av nya leksaker 

och skapande material. Tankar, idéer, intressen och önskemål från barnen 
tas tillvara och tränas när de själva får prova sig fram till olika lösningar i 

tex. lek och skapande. 
I samlingar får barnen möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter om 

olika ämnen och vad de tex. vill göra under dagen, vilka sånger som de 
vill sjunga och vem de vill leka med mm. 

I arbetet med gruppen kan vi använda olika metoder för demokrati, till 
exempel genom att rösta, att använda en förskriven namnlista eller 

genom individuella önskemål. 

Barnen tilldelas även olika ansvarsuppgifter som att tex. vara dagens 
värd, dela ut frukt, duka, ta ansvar för förskolans material och leksaker, 

ta ansvar för sina egna saker, plocka fram och plocka undan saker själv, 
uppmuntras att klä på och av sig själv mm. 

Graden av ansvar ökar i takt med barnets ålder. 
Alla femåringar erbjuds barnråd där barnen har inflytande över olika 

frågor/teman i verksamheten. 
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Köket 
 

På Munkmora förskola är maten mycket viktig! En stor del av all mat 

tillagas från grunden och vi bakar flera gånger i veckan. Köket har ett 
nära samarbete med alla avdelningar och är en viktig del i vårt 

grundtema "Kulturell mångfald". Barnen erbjuds med jämna mellanrum 
"temaluncher" då köket serverar mat från olika länder/världsdelar. 

Ansvarig för köket är vår utbildade kock Haifa Jafar som dessutom har 
gått flera kurser i livsmedelshantering och specialkost. Haifa lagar 

varierad, näringsriktig mat utifrån Värmdö kommuns riktlinjer och köket 
är godkänt av Värmdö kommuns avdelning för miljö o hälsa vilket 

garanterar att egenkontroller efterlevs. 
 

Från och med februari 2013 har vi börjat med källsortering av vårt 
matavfall! Barnen på de äldre avdelningarna skrapar sina rester från 

tallriken i en särskild behållare. 
Matavfallet hämtas 1 gång i veckan och rötas i en rötningsanläggning 

innan det blir till biogas som används som bränsle i bussar, bilar och 

sopbilar. Man får ut ett drivmedel som inte tillför mer koldioxid till vår 
atmosfär. På så sätt bidrar vi till att förbättra klimatet. Detta är en del av 

vårt arbete med "Hållbar utveckling"! 

Vid måltiderna vill vi erbjuda barnen en lugn och trevlig stund där alla får 

komma till tals och vi lär oss att samtala med varandra medan vi äter. Vi 
uppmuntrar barnen att smaka på allt och samtalar med barnen om den 

mat vi blir serverade. Att äta ska vara en lustfylld stund och glädjen vid 
matbordet är viktig! 

Dagligen serveras frukost, lunch och mellanmål. På förmiddagen och ef-
termiddagen får barnen frukt. Barn med specialkost/allergier serveras an-

passad mat. Läkarintyg krävs dock för allergikost. 

Vi serverar ekologiskt smör, mjölk, ägg, knäckebröd, samt ekologiskt kött, 
grönsaker och frukt efter säsong. 
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Föräldrasamverkan 
 
”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa 

möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas 

rikt och mångsidigt.” (Lpfö 98/16) 

 
Samarbetet med föräldrarna är en viktig del i verksamheten, detta för att 
vi ska få en förståelse och en helhetssyn på barnet och dess två världar. 

Samverkan sker både i grupp och enskilt. 
 

Exempel på aktiviteter som vi genomför för att uppnå en god 

föräldrasamverkan: 
 

- Den dagliga kontakten vid hämtning/lämning. 
- Kommunikation i form av Schoolsoft. 

- Ett IUP-samtal samt ett uppföljningssamtal där barnets utveckling och 
förmågor diskuteras. 

- Ett föräldramöte på höstterminen.  
- Föräldrarådsmöte 1 gång per termin/efter behov där varje avdelning 

representeras av föräldrarepresentanter. Alla föräldrar är välkomna att 
delta. 

- Vårfixardag. 
- Vår traditionella sommarfest, Lucia, föräldrafika. 

- Alla föräldrar är välkomna att komma till förskolan och följa 
verksamheten under några timmar eller en halv/hel dag. 

 

Extra resurs 
Värmdö kommun har olika tilläggsbelopp att tillgå när det gäller barn i 

behov av stöd. Ansökan om extraresurser görs av berörd personal och har 
föregåtts av en tids dokumentation av barnet för att synliggöra dess 

behov så korrekt som möjligt. Föräldrarna informeras och blir delaktiga i 
arbetet. 

 
Komet/Hamnen 

För föräldrar i Värmdö kommun finns möjlighet att gå Kometutbildning. 
(Kommunikationsmetod som hjälper föräldrar i sin roll gentemot sina barn 

i vardagen). 
 

Enkäter 
Föräldrar i Värmdö kommun har också möjlighet att utvärdera 

verksamheten genom en återkommande enkät som delas ut till samtliga 

föräldrar. Förskolan tar sedan del av svaren och utifrån dessa görs en 
förbättringsplan. Detta för att hålla en god kvalitet på förskolan som följer 

gällande lagstiftning samt kommunala direktiv. 
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Barndokumentation 
 

Verksamheten utformas utifrån observationer och individuella 

utvecklingsplaner (IUP). 
 

Portfolio 
 

– Portfolio med barnens läroprocesser i form av bilder 

– Verksamhetsloggen i Schoolsoft 

– IUP Individuella utvecklingsplaner 

– Månadens bild utifrån Läroplanen 

– Pedagogisk dokumentation 

 

Portfolio är det samlade begreppet för dokumentation om barnets 
läroprocesser i form av bilder, skriftlig kommunikation mellan hem och 

förskola, verksamhetsloggen samt de individuella utvecklingsplaner som 
har upprättats för varje barn. 

 

Barnobservationer görs med jämna mellanrum. 
- Individuella observationer – Vi observerar barnet enskilt och i olika lek- 

och lärandesituationer. Dessa observationer ligger till grund för hur vi 
utformar verksamheten. 

- Gruppobservationer – Vi observerar samspel i lek, dagsrutiner och i 
lärande situationer. Dessa observationer ligger även till grund för hur vi 

utformar verksamheten. 
- Miljöobservationer – Miljön observeras så att den utformas efter barnens 

behov. 
 

Inför IUP-samtal så görs grundligare observationer som handlar om det 
enskilda barnet. Dessa sammanställs och är underlag för IUP som görs 

tillsammans med föräldrarna. Efter cirka 6 månader har man ett 
uppföljningssamtal utifrån det man har åtagit sig och tittar på hur 

utvecklingen har framskridit. 
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DUP-tiden 
 

Mål för arbetslaget: 

Att utforma en professionell verksamhet som bygger på 
dokumentation, uppföljning/utvärdering och planering. 

 
D-dokumentation 

 U-uppföljning/utvärdering 
 P-planering 
 

Planeringsdagar 
Vi har två planeringsdagar per läsår då förskolan är stängd. Den första ligger i 

början av hösten då vi arbetar med olika verksamhetsfrågor samt planerar inför 
höstens aktiviteter. Den andra ligger i början av vårterminen då vi gör en 
utvärdering av verksamheten samt planerar vårens aktiviteter. Under dessa 

möten utvärderar vi vår verksamhet, arbetsplan samt verksamhetsplan. Vi 
planerar även gemensamma utvecklingsarbeten och ser över terminens 

kalendarium. 
Förskolechefen och Lottie är ansvarig för innehåll och organisation dessa dagar 
men den övriga personalen ska också ta del i utformningen av dessa dagar 

tillsammans med chefen. 
 

Ledningsgrupp 
Ledningsgruppen består av chef och avdelningsansvariga. Gruppen träffas 1 
g/vecka och driver det pedagogiska utvecklingsarbetet, planerar möten och 

utvärderar/följer upp verksamheten. Ledningsgruppen har även olika 
ansvarsområden såsom handledning av elever och pedagogiskt 

utvecklingsarbete. 
 
APT-avdelningsvis 

Varje månad har arbetslagen ett möte kvällstid där vi diskuterar våra rutiner, 
miljö och material, observationer och frågor som uppstår under arbetets gång.  

Vi arbetar även vidare med utvecklingsarbetet. Varje vecka efter schemalagd tid 
träffas ledningsgruppen för att diskutera Läroplanen och olika pedagogiska 
frågor. 

 
APT 

Dessa möten innehåller en kort information av förskolechefen samt pedagogiska 
diskussioner kring utveckling och verksamheten. Mötet är förlagt på kvällstid och 

planeras av förskolechefen och Lottie. 
 
Individuell DUP-tid 

Förskollärare i Värmdö kommun har enligt skolutvecklingsavtalet 6 timmars 
DUP-tid/vecka. Tiden används till att dokumentera verksamheten, till 

observationer och utvecklingsarbete inom avdelningen och på förskolan. 
Sammanställningar inför IUP-samtal samt ibland genomförande av samtal görs 
på denna tid. Planering och tillverkning av pedagogiskt material samt 

litteraturstudier är också inlagt på den här tiden. Planeringstid för övrig personal 
finns utlagd efter ansvar. 
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Utvecklingsarbete 

 
Att utifrån uppföljningar och utvärderingar utveckla verksamheten mot 
Lpfö 98/16. 

Vi utvärderar och analyserar vår verksamhet för att inte stagnera eller 
bli ”hemmablinda”. 

Detta för att se till att vi och vårt arbete utvecklas hela tiden så att vi kan 
uppehålla en god kvalitet i verksamheten för barnens bästa. 

 
Pågående pedagogiska utvecklingsarbeten ht 2016 och vt 2017 

 
- Uppdaterad Arbetsplan. 

- Schoolsoft. 
- IUP på Schoolsoft. 

- Portfolio på Schoolsoft 
- Pedagogisk dokumentation. 

- Reviderad Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. 

 
Pedagogerna tillsammans med chef ansvarar för de utvecklingsarbeten 

som pågår. 
 

Kompetensutveckling 
För att alla ska ha möjlighet att gå vidare i sin yrkesroll och kunna ta del 

av forskning och trender så går vi på gemensamma föreläsningar, kurser 
eller studiebesök. 

Inom ProVarmdo finns också handledningshjälp att tillgå. 
Systematiskt kvalitetsarbete, pedagogisk dokumentation. 
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Övergång och samverkan 
 

”Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete 

med förskoleklass, skolan och fritidshemmet för att stödja 
barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt 

perspektiv.” (Lpfö 98/16) 
 

Mål för arbetslaget: 
Att genom samverkan stödja barnens utveckling och lärande i ett 

långsiktigt perspektiv. 
 

Inom förskolan finns det olika typer av övergångar. 
Övergången från 1 – 3 år till 3 - 5 år är ett exempel, medan övergång 

från förskolan till förskoleklass är ett annat. 
 

Övergång inom förskolan 
Inskolningen sköts av pedagogerna. En personal från yngrebarnsidan går 

över med berörda barn till äldrebarnsidan. 

 
Övergång från förskolan till skolan 

Förskolan har ett samarbete med närliggande skolor för överlämnande till 
skolan. 

Under vårterminen besöker vi Munkmoraskolan med våra femåringar där 
vi leker på skolgården och träffar skolbarnen. På så sätt får barnen lära 

känna ”skolmiljön”. 
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Barn i behov av stöd 

”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i för-

skolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än 
andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar.” (Lpfö 98/16) 
 

Barn som av olika anledningar behöver extra stöd och stimulans på för-
skolan har möjlighet att få tillgång till personal som finns tillhands under 

förskolevistelsen (resurspersonal). Barnet behöver en trygghet och en 
kontinuitet i det pedagogiska arbetet samt i umgänget med andra barn. 

 
Inskolning 

Barn i behov av stöd behöver en ännu tydligare struktur under inskol-

ningstiden. Det kan hända att barnet behöver en längre inskolningsperiod 
än vad som är brukligt. 

 
Dagrutiner 

Tydliga regler och en tydlig struktur är viktigt för barn i behov av stöd 
samt att barnet vet exakt hur dagen ser ut är viktigt. Resurspersonalen 

finns kring barnet för att stötta, förklara och ge extra stimulans när så be-
hövs. 

 
Lek och lärande 

Ett bra samarbete med hemmet är en stor trygghet för pedagogerna, för-
äldrarna och barnet. Det kan krävas en tätare kontakt med föräldrar och 

eventuellt flera samtal och uppföljningar. 
 

Barnobservationer 

Genom barnobservationer och dokumentation ser vi tydligare vilka behov 
barnet har och kan då anpassa verksamheten och arbetet med barnet på 

ett bättre sätt. 
 

Utskolning 
Utskolningen ska förberedas i god tid för att övergången ska bli trygg för 

barnet. Att få besöka sin nya avdelning eller skola gör att den nya miljön 
känns mindre okänd och inskolningen underlättas.  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 23 

Åtagande 
 

Denna arbetsplan är Munkmora förskolas åtagande under läsåret 2016-

2017. Vi åtar oss att arbeta utifrån denna arbetsplan under läsåret. Syftet 
med arbetsplanen är att ge oss ett levande arbetsdokument att följa. För-

ändringar är en del av verkligheten vilket gör att vi följer upp, utvärderar 
och reviderar arbetsplanen kontinuerligt. 

Arbetsplanen är reviderad i augusti 2016. 
 

Till läsaren: Vi hoppas att det vi har beskrivit i dokumentet stämmer över-
ens med det ni upplever under ert barns tid här på förskolan. Konstruktiv 

kritik av verksamheten ser vi som ett led i utvecklingen därför tar vi 
gärna emot era tankar och idéer. 

Arbetsplanen ger er möjlighet till en större inblick i verksamheten. 
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