Jernvallens förskolas arbetsplan
2017/2018
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Normer och värden
Mål:
Främja diskrimineringsgrunderna i likabehandlingsplanen:
kränkande behandling, etnisk tillhörighet, kön,
könsidentitet/könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Mätmetod: Detta sker när:
- Förskollärarna/Barnskötarna undervisar barnen i samtliga
diskrimineringsgrunder.

Aktiviteter: Undervisa barnen med det utarbetade och riktade materialet,
tex. böckerna Min familj, Kompisböckerna, Konrads klänning, materialet
stegvis, den barnanpassade likabehandlingsplanen med bildstöd samt
Friendsfigurerna.

Kartläggning: vecka 40 2017 och vecka 16 2018
Uppföljning: avdmöte vecka 45 2017 samt avdmöten vt 2018
Ansvariga: Pia Eriksson Bergman, Kamilla Ström, Åsa Lundsten och Anna
Lindström
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Språk
Mål:
Utvecklar barnens språkmedvetenhet.

Mätmetod:
- Digital kartläggningsmetod från språktågets material utifrån barnens
språkmedvetenhet och utvecklingsnivå.

Aktiviteter:
Kontinuerligt arbete och kartläggning med språktågets material utifrån
vagnarna:
- munmotoriska övningar.
- ljud.
- rim och rimsagor.
- ramsor.
- meningar och ord.
- stavelser.
- språkljud.
- tillhörighet.
- gåtor och ordspråk.
- Förskollärare/barnskötare använder bilder som stöd och teckenstöd i
vardagliga situationer AKK.
- Arbeta med Ipad för att öka barnens ordförråd och som ett redskap i
undervisningen.

Kartläggning: vecka 41 2017 och vecka 17 2018
Uppföljning: avdmöte vecka 45 2017 samt avdmöten vt 2018
Ansvariga: Åsa Lundsten, Åsa Eriksson, Anna Lindström och Yvonne
Lindborg
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Matematik
Mål:
Utvecklar sin förståelse för antal, läge och riktning.

Mätmetod: Detta sker när barnen:
- Utvecklar sin förståelse för antal.
- Utvecklar sin förståelse för läge och riktning med lägesorden framför,
bakom, över, under, i och på.

Aktiviteter:
Antal: Räknar antalet barn och vuxna i gruppen, samt antalet
frånvarande. Påvisa antal med hjälp av pedagogiska material som
knappar, duplo, fotografier på barnen, matteburkar m.m.
Läge och riktning: Matematikdans, öva lägesord genom att stå på led och
använda olika pedagogiska material, litteratur som ”Var är Babbas
saker?”.

Kartläggning: vecka 39 2017 och vecka 13 2018
Uppföljning avdmöte vecka 45 2017 samt avdmöten vt 2018
Ansvariga: Annika Roos, Lillemor Högberg och Pia Eriksson Bergman.
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Natur/Hållbar samhällsutveckling:
Mål:

Utvecklar sin förståelse för hur vi människor påverkar naturen.

Mätmetod: Detta sker när barnen:
- Förstår varför vi inte ska skräpa ner i naturen.
- Förstår varför vi ska källsortera.
- Förstår att vi ska vara rädda om naturen.

Aktiviteter:
- Förskollärare/barnskötare är goda förebilder.
- Komposteringspåsen används vid samlingar med frukt.
- Ipad används för att undervisa barnen.
- Litteratur och utbildningsprogram rörande källsortering
- Barnen är med och källsorterar i våra återvinningskärl.
- Allemansrätten.

Kartläggning: vecka 42 2017 och vecka 18 2018
Uppföljning: avdmöte vecka 45 2017 samt avdmöten vt 2018
Ansvariga. Lotta Sällberg, Kamilla Ström och Yvonne Lindborg
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Teknik
Mål:
Utvecklar sin förmåga att skapa och konstruera med hjälp av olika
material och tekniker.
Använda NTA-lådorna för enklare experiment.

Mätmetod: Detta sker när barnen:
- Har fått möjlighet att skapa och konstruera med penna, pensel, gips och
lera.
- Fullföljer en egen idé och slutför den med eller utan vuxenstöd.
- Har deltagit i experiment tillsammans med förskollärare/barnskötare.

Aktiviteter:
- Erbjuda lockande och inspirerande material som finns tillgängligt för
barnen.
- Närvarande förskollärare/barnskötare finns där barnen skapar och
konstruerar.
- Erbjuda utmaningar.
- NTA-lådorna

Kartläggning: vecka 42 2017 och vecka 18 2018
Uppföljning: avdmöte vecka 45 2017 samt avdmöten vt 2018
Ansvariga: Eva Ågren, Lillemor Högberg, Åsa Eriksson
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Barns ansvar och inflytande
Mål:
Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska
principerna genom att få delta i olika former av samarbete och
beslutsfattande.
Ta ansvar för förskolans miljö ute och inne.

Mätmetod: Detta sker när barnen:
- Uttrycker sina tankar och åsikter med hjälp av ord och kroppsspråk för
att påverka sin vardag.
- Får insikt i vad demokrati innebär genom att få sin röst hörd och förstå
att vi kan tycka olika.
- Tar ansvar för förskolans material både ute och inne.

Aktiviteter:
- Förskollärare/Barnskötare är närvarande och lyhörda.
- Barn och förskollärare/barnskötare samtalar, reflekterar och
dokumenterar
- Barnen röstar och väljer i olika aktiviteter.
- Förskollärare/Barnskötare förankrar och dokumenterar regler,
förhållningssätt och rutiner tillsammans i arbetslagen och i barngrupperna.
- Barnen städar efter avslutad aktivitet. Ansvarsboken presenteras och
diskuteras tillsammans med barnen.

Kartläggning: vecka 43 2017 och vecka 15 2018
Uppföljning: avdmöte vecka 45 2017 samt avdmöten vt 2018
Ansvariga: Åsa Lundsten, Annika Roos, och Lotta Sällberg
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Förskola och hem
Mål:
Synliggöra verksamheten för vårdnadshavarna

Mätmetod: Detta sker när vårdnadshavarna:
- Visar intresse och kommer med synpunkter om den pedagogiska
verksamheten.

Aktiviteter:
- Information om dagen ges till vårdnadshavare muntligt samt via
whiteboarden.
- Synpunkter och önskemål dokumenteras och diskuteras.
- Vårdnadshavarna erbjuds delaktighet genom brukarenkäten,
utvecklingssamtal, samt i vårdnadshavarnas rum i Edwise med tillhörande
app.
- Presentation av förskolans styrdokument sker under dagtid i oktober
genom vernissage.

Uppföljning: fredagen den 6 oktober 2017 och maj 2018
Ansvariga: Yvonne Lindborg, Eva Ågren, Annika Roos och Katarina
Nyström
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Kalendarium vårdnadshavare hösten 2017 och våren 2018
Månad

Aktivitet

Syfte

Ansvarig

Augusti

Inskolning

Förskollärare

29/8

Information om aktiviteter och
barnens lärprocesser sker
kontinuerligt i vårdnadshavarnas rum
i Edwise under läsåret 16/17
Famijefest

Skapa trygghet och
bra relationer.
Säkerställa
verksamheten.

Skapa relationer.

Förskollärare/Barnskötare

Information om
arbetsplan och
likabehandlingsplan.
Personliga kort.

Förskollärare/Barnskötare

Säkerställa
verksamheten.
Information om
utveckling och
lärande.
Traditioner.

Förskolechef

Bedömning av
förskolans kvalitet.
Säkerställa
verksamheten.
Skapa relationer.
Säkerställa
verksamheten.
Information om
utveckling och
lärande.
Information om
utveckling och
lärande.
Säkerställa
verksamheten.
Skapa
relationer/traditioner.
Säkerställa
verksamheten.
Informera om
verksamheten och
inskolningsrutinerna.

Vårdnadshavare

Oktober
4/10

Öppet hus

12/10

Fotografen

27/10

Utvecklingsdag förskolan stängd.
Utvecklingssamtal/uppföljningssamtal
vid behov.

December
13/12

Lucia

Januari

Vårdnadshavarenkät

Februari
12/2

Utvecklingsdag förskolan stängd.

April

Sommar/semesterledighet skrivs in på
Edwise.
Utvecklingssamtal

Maj

Utvecklingssamtal

11/5

Utvecklingsdag förskolan stängd.

Juni
15/6

Gårdsfest med avtackning av 6åringar.
Utvecklingsdag förskolan stängd.
Informationsträff för nya
vårdnadshavare
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Förskollärare

Förskollärare/Barnskötare

Förskollärare

Förskollärare/Barnskötare

Förskolechef
Förskollärare/Barnskötare
Vårdnadshavare
Förskollärare

Förskollärare

Förskolechef
Förskollärare/Barnskötare
Förskolechef
Förskollärare/Barnskötare

Pedagogiskt ledarskap
Mål:
Alla förskollärare/barnskötare i Jernvallens förskola är förtrogna
med målen i nationella styrdokument, förskolans arbetsplan och
likabehandlingsplan.
Alla förskollärare/barnskötare ska vara tydliga i det pedagogiska
ledarskapet.

Mätmetod:
- När alla förskollärare/barnskötare på ett naturligt och medvetet sätt
använder sig av och följer nationella styrdokument, förskolans arbetsplan
och likabehandlingsplan.
- När förskollärarna/barnskötare diskuterar och reflekterar kring
verksamhetens innehåll och utveckling.
- När det finns en tydlig koppling mellan arbetsplanen och
likabehandlingsplanen som syns i förskolans verksamhet.

Aktiviteter:
- Förankring av nationella styrdokument, arbetsplan och
likabehandlingsplan på utvecklingsdagar och verksamhetsmöten.
- Kartläggning av verksamheten gentemot strävansmålen och
arbetsplanen.
- Kontinuerliga diskussioner om arbetsplanens innehåll, genomförande av
aktiviteter och resultat i stora och små grupper.
- Analyser som ligger till grund för utveckling.

Uppföljning: vecka 43, vecka 49 2017 samt avdmöten vt 2018
Ansvariga: Eva Ågren, Yvonne Lindborg, Annika Roos
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