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1. Förskolans värdegrund och uppdrag 
 

Läroplanen för förskolan LPFÖ98 rev.2010 

”Verksamheten skall bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett 

växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet”  

”Förskolan ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och 

socialhandlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs” 

”Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och 

denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden” 

”Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar” 

”Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är 

viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter” 

 

 

Verksamheten mål och vision 
 

 Förskolan pedagogiska verksamhet utgår från läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (rev.10). 

Förskolans arbete baseras på målen i läroplanen som anger inriktningen på och uttrycker en 

önskad kvalitetsutveckling i förskolan.  

Då vi inspireras av Loris Malaguzzi, grundgestalt i den pedagogiska inriktningen Reggio 

Emilia vill vi bidra till att främja barnens alla utvecklingsmöjligheter, uppmuntra till fritt 

skapande samt utforskandet. Förskolan arbetar för att bidra till barnens naturliga lust att lära 

genom teater, naturkunskap, utflykter samt sagor och ramsor.  

Verksamheten bygger på uppfattningen om att alla människor födds kompetenta och med en 

drivkraft att utforska världen.  

Verksamhetens ramtider är öppet mellan 06.30-18-30 vid behov. I dag så är förskolan öppet 

mellan 06.45- 17.00. Vid eventuella förändringar inom ram tiderna kan verksamheten erbjuda 

dig omsorg inom 2-4 veckor.  

 

  



Bakgrund 
 

Förskolan Emilia nystartades i samband med lednings byte 2011. Tidigare hette 

de Förskolan Himlen med inriktning muslimsk profil. Så 2011 fick förskolan ny 

ledning och nytt namn med Förskolan Emilia med Reggio Emilia- inspiration. 

Idag är förskolan Emilia 7 anställda med 33 barn och två avdelningar 1-2 samt 

3-5 år. Nuläget har vi en förskolechef som är förskollärare . och förskollärare 

som är snart klar med sin utbildning som arbetar med mindre barn.  Vi har en 

personal med inriktning skapande bygg och arbetar som ateljista. Vi har också 

en personal som har gått Reggio Emilia kurs och en personal som arbetar som 

stöd.  

Avdelningen Nyckelpigan har barn mellan 1-2 år med 3 personal. En 

förskollärare på deltid och två erfarna barnskötare.  

Avdelningen Humlan har barn mellan 3-5 år med fyra personal. En 

förskollärare, en ateljista , en reggio-emilia utbildad personal samt en personal 

som stöd.  

      

  



2. Mål och riktlinjer 
 

2.1 Normer och värden 
 

Förskolan Emilia arbetar utifrån Vännerna i Kungaskogen samt Babblarna. 

Norm och värdegrund arbetas med hjälp av alla personal i arbetslaget genom 

dagliga situationer och genom rollspel, sagor och projekter som barnen har valt 

eller visat intresse för.  

Hur arbetar vi för att sträva mot målen?  

 Vi visar kärlek och omtanke till barnen och till varandra i vardagen 

 Att barnen ska känna sig trygga i sig själva och i barngruppen, våga prata och veta att 

de blir lyssnade på. Hjälpa barnen att få bli respekterade och känna respekt för andra 

barn och vuxna.  

 Att barnen får ta ansvar för sina egna handlingar, exempelvis genom att barnet hänger 

upp sina kläder på sin krok, får torka upp efter sig om de spiller mat eller dryck  

 att känna ansvar för förskolans material genom att plocka undan och avsluta innan ny 

aktivitet påbörjas. Vi vill att alla ska känna ett gemensamt ansvar för vårt material och 

vår miljö.  

 Litteratur kring olika slags familjekonstellationer samt sådan litteratur som motverkar 

traditionella könsmönster  

 Att barnen hjälper varandra vid våra vardagsrutiner och även solidaritet genom att 

trösta en kompis, att visa empati och förståelse genom handling istället för genom 

tomma ord.  

 Att vi respekterar varje barn och familj precis som de är. Vi lyfter fram det positiva 

och hjälper barnen att känna en stolthet över sitt ursprung och skapa en nyfikenhet 

genom att exempelvis integrera de olika språken vid matsituationer.  

 Vi arbetar med temat vänskap genom Vännerna i Kungaskogen och Djuren i 

kackelgården.  

 De äldre barnen tycker om att ta hand om de yngre barnen, på så vis att de tröstar när 

barnen är ledsna, hjälper dem upp om de har ramlat, vill gärna sitta bredvid ett yngre 

barn under matsituationerna etc.  

 

  



2.2 Utveckling och lärande 

 

Lärandemiljö 
 

När vi planerar för verksamhetens olika aktiviteter och miljö utgår vi från barnens intressen, 

utveckling och lärande samt individuella utvecklingsnivå och behov. Vi har ett mycket 

varierande arbetssätt som består av bild – form, drama, dans, rörelse – musik, språk, 

matematik, naturvetenskap – teknik och kommunikation. Vi använder oss av material som 

stimulerar barnets inlärning. 

Vid pedagogisk aktivitet delar vi barngruppen i olika grupper för att i mindre grupper ökar 

även möjligheten till att varje barn får den stimulans som den behöver. Vårt arbetssätt präglas 

även av omvårdnad och omsorg för att bilda en helhet. 

Målsättningen med aktiviteterna t.ex. vid besök i naturen kan vi ge barnen en konkret 

upplevelse. Vi vill också få en trygg och välbalanserad barngrupp där vi bryr oss om och 

hjälper varandra. Vi vill få barnen att våga och kunna visa sina känslor. Vi vill ge barnen tid 

och möjlighet att stimulera sina sinnen med hjälp av naturupplevelser, konst och musik. Vi 

arbetar utåtriktat med konkreta, faktiska upplevelser. Arbetssättet ger barnen möjlighet att 

själva söka kunskap. Personalen finns med som medforskare och inspiratörer och ger inte 

färdiga svar vilket även uppmuntras inom Reggio-Emilia pedagogiken. 

 

 

Hur arbetar vi för att sträva mot målen? 

 Vi uppmärksammar alla barn så att de vet att vi bryr oss om dem 

 Vi pedagoger är med i leken och följer barnens tankar och idéer 

 Vi tror på barnen och vi försöker göra så att barnen ska tro på sig själva och sin egen 

förmåga. Vi försöker hela tiden uppmuntra dem till att testa, prova och våga genom att 

säga att ”du kan”, ”jag ser dig”, etc. 

 Vi uppmärksammar högtider och traditioner från olika länder och religioner, likväl 

som de svenska 

 Vi uppmuntrar barnen till att prata sitt modersmål och vi pedagoger försöker också 

lära oss en del ord och fraser på deras respektive språk för att skapa en trygghet för 

barnen  

 Vi arbetar med Tecken som stöd vilket berikar vårt språk och vår kommunikation på 

förskolan 

 Vi arbetar mycket med rim och ramsor för att på ett lekfullt sätt leka fram ett 

språkintresse 

 Barnen erbjuds ett språkstimulerande material såsom läs- och skrivmaterial, spel, 

pussel och stenciler  

 Vi arbetar aktivt med Babblarna som är ett väldigt uppskattat språkstimulerande 

material 

 Konfliktlösning, att sätta ord på sina känslor, att själva lösa sina konflikter med hjälp 

av någon pedagog 

 Vi besöker bibliotek och lånar böcker  

 Vi går på teater och sagostunder 



 Vi har högläsning och boksamtal på förskolan 

 Vi arbetar mycket inne i våra ateljéer där barnen får möjlighet att utforska sin 

kreativitet och fantasi i skapandets värld och där det erbjuds många olika slags 

material 

 Vi är ofta ute i naturen och tar promenader i vår närmiljö samt besöker skogen då och 

då 

 Vi experimenterar ofta och mycket, vilket barnen uppskattar 

 Vi pedagoger är medforskare och tillsammans med barnen söker vi efter svar på 

diverse olika frågor eller funderingar som dyker upp 

 Vi planterar tillsammans med barnen och följer fröets väg vilket skapar många 

diskussioner och tankar 

 Vi försöker leka fram ett matematikintresse och detta gör vi hela tiden. Vi räknar delar 

vid fruktstunden (hel, halv, fjärdedelar och åttondelar), vi pratar om klockan, vi 

använder oss av vardagsräkning och vardagsmätning (hur många barn är här idag, hur 

många är inte här, hur lång är du, är du längre än jag osv) 

 Vi arbetar mycket med turtagning och pratar om födelsedagsordningen (du fyller år 

efter mig, jag fyllde år för två veckor sedan o.s.v.) 

 Vi låter barnen hitta former i rummet (allt som ser ut som en cirkel etc) 

 Vi använder oss av Matteburkarna 

 I sandlådeleken bygger och konstruerar barnen genom att exempelvis bygga broar och 

kakor 

 I konstruktionsutrymmena finns ett varierat material av lego, klossar, plusplus och 

tågbana bland annat 

 Dokumentationen sker genom reflektion i barngrupp och blir väl synlig för barnen 

genom att den sätts upp på väggen 



2.3 Barns inflytande  
 

Förskolan strävar efter att barnen ska förstå vad demokrati är och låter barnen ha ett stort 

inflytande i verksamheten. Barn lär sig att ta ansvar när de har inflytande och är delaktiga i 

aktiviteter och i beslut som rör dem och deras utveckling. Barn håller utvärderingar och ges 

möjlighet till reflektion och diskussion. Samt även förutsättning att dessa förebilder ska 

avspegla till deras egna lekar och relationer i dem sociala samanhangen på förskolan.  

Förskolan jobbar för att varje barn ska ha möjligheten att påverka sin miljö. Verksamheten 

formar och planerar utefter barnens intresse och behov. 

Hur arbetar vi för att sträva mot målen? 

 
 Vi är lyhörda inför barns förslag och idéer, exempelvis genom att vi tar vara på 

barnens önskemål om att få arbeta mer med ett specifikt område.  

 Barnens intresse styr temaarbeten, detta kan ge både stora och små projekt.  

 Genom observationer märker vi vad barnen är intresserade av och fångar upp deras 

intressen 

 Vi arbetar mycket med att barnen inte ska avbryta. Alla har rätt att få talutrymme och 

detta är något som vi tränar mycket på.  

 Vi arbetar i olika slags gruppkonstellationer, dels för att barnen ska känna sig trygga 

med alla sina kompisar och pedagoger, men också för att förbereda dem inför livet där 

det ofta ställs krav på en som person att ingå i flera olika gruppkonstellationer (i yrket, 

i skolan, bland vänner och familj etc.) 

 Barnen får vara med och styra över sin vardag på förskolan, vad de vill göra, komma 

med önskemål om vilken mat vi ska äta o.s.v.  

 

 

 

 

  



2.4 Förskola och hem 
 

 Enligt läroplanen ska: 

Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 

verksamheten i förskolan.  

För att barn ska utveckla trygghet, tillit och stabila relationer är det viktigt att de får hjälp att 

knyta samman erfarenheter från hem och förskola. Personalen i förskolan har ett stort intresse 

av att skapa en god kontakt med föräldrarna. Om problem uppstår skall dessa lösas i en dialog 

mellan föräldrar och personal. För att få en god kontakt med föräldrarna. Föräldrar få bilder 

skickat på mobilen där barnen får vara med och bestämma vilka bilder som skickas som 

respekt för deras åsikter.  

En gång per år har vi även ett föräldramöte där vi träffar alla föräldrar och ger information om 

verksamheten. På ett föräldramöte får även föräldrarna chansen att påverka förskolan. Utöver 

föräldramöten sker kontinuerliga dropp in på högtider eller speciella dagar.  

Utvecklingssamtal äger rum en gång per år med barnets förälder där vi informerar föräldern 

om barnets utveckling, lärande och trivsel.  

Föräldrarna är delaktiga i förskolans utvärdering genom enkätundersökning som förskolan 

samarbetar med kommunen om.  

 

  



2.5 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 
 

Enligt läroplanen ska 

Förskollärare ska ansvara för att samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och 

fritidshem för att stödja barnens övergång till dessa verksamheter 

För att underlätta barnens övergång från förskola till förskoleklass skall befintliga rutiner 

följas för en god samverkan;  

1. Förskolan kontaktar familjerna det året barnet har fyllt fem år, (i mars/ april) av 

ansvarig personal i verksamheten.  

2. Förskolan ser till att barnet känner sig trygg vid övergången från förskolan till 

förskoleklassen, en god dialog mellan föräldrar och personal är viktigt för att barnet 

får de bästa förutsättningarna vid byte av plats och miljö.  

3. Förskolan kan däremot inte garantera några platsen på de olika förskoleklasserna, men 

ser givetvis till att vara en hjälpande hand för föräldrarna då det är föräldrarnas ansvar 

att själva söka plats.  

4. Förskolan kontaktar den valda förskoleklassen och börjar med en dialog med 

förskoleklassens personal och stödjer barnens övergång samt uppmärksammar varje 

barns behov av stöd och stimulans.  

5. Förskolan lägger fokus på kärnämnena som matematik, språk och naturvetenskap för 

att förbereda barnen som skall börja i förskoleklassen.  

6. Förskolan avrundar och avslutar förskoleperioden, för att förbereda barnet inför 

flytten.   

 

  



2.6 Uppföljning utvärdering och utveckling 
 

Enligt läroplanen ska  

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas 

och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande 

behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. 

 

Förskolan arbetar med målen för utveckling och lärande genom kontunerliga  

Uppföljning, utvärdering och utveckling 

 

För att vi ska kunna följa vår verksamhetsplan så måste detta göras av personalen: 

 Dokumentera barns lärande 

 Utvecklingssamtal 

 Utvärdera och analysera verksamheten 

 Förbättringsområden 

 Egen planering/reflektion 

 

Vi kommer även att arbeta kontinuerligt för att utveckla vår verksamhet genom egna 

utvärderingar, samtal och reflektioner kring vårt förhållningssätt och våra utvecklingsmål. Vi 

har pedagogiska samtal på våra APT där pedagogerna kan ta upp frågeställningar som de 

behöver stöd och hjälp med. För att utveckla kompetensen som finns på förskolan går 

pedagogerna då och då på olika kurser. Efter avslutad kurs delger pedagogen kursens innehåll 

till sina kollegor. Varje vecka har personalen dels enskild planering men också gemensam 

avdelningsplanering. En gång i början på varje vecka har förskolechefen och en representant 

från varje avdelning veckomöte.  

 personalen planeringsmöten varanna måndag och arbetar till 19.00. Tillsammans planerar det 

pedagogika verksamheten för veckan samt utvärderar föregående veckas aktiviteter.  

På veckoplaneringen, uppföljs, utvärderas och följs barnens utveckling systematiskt.  Efter 

aktiviteterna som vi utfört tillsammans med barnen utvärderas dessa och följs upp. Se 

exempel nedan.  

 

 

 


