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LÄROPLAN

INRIKTNINGS MÅL

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

EFFEKTMÅL

NORMER / VÄRDEN

Vi vill att barnen utvecklar sina sociala
förmågor och att de ska vara bra
vänner. Det ska vara en trygg social
miljö på förskolan. Vi vill att barnen
ska lära sig ett trevligt bemötande och
artighetsfraser.

Genom lek, samtal och sociala berättelser
och dramatiseringar. Vi arbetar efter
”Gyllne regeln” Allt vad du vill att andra ska
göra mot dig ska du också göra mot dem.

Barnen får en bra social
sammanhållning och respekterar
varandras olikheter. De lär sig hur en
bra vän är. Barnen får också kunskap
om vad ett gott uppförande innebär.

Vi vill att barnen ska upptäcka
rörelseglädjen och få prova på ett
varierat utbud av rörelseaktiviteter. Vi
vill främja inlärningen med hjälp av
rörelse.
Vi vill att barnen ska utveckla det
sociala samspelet och bearbeta sina
vardagsupplevelser.

Genom rörelselekar, vattenlek, skridskor i
mån av tid, skidor, skogslek, hinderbana
och promenader. Vi använder
rörelseaktiviteter i våra läroplansmål.

Barnen utvecklar sin grov- och finmotorik, kroppsuppfattning och
koordinationsförmåga. De upplever
det naturligt och roligt att röra på sig.

Vi vill att barnen ska få utveckla sin
kreativitet och skapande förmåga. Att
de ska erbjudas olika möjligheter till
att skapa.
Vi vill att barnen ska få förståelse för
matematiska begrepp och
geometriska figurer, antal, vikt,
prepositioner samt
vardagsmatematik.

Vi arbetar med olika material och tekniker.
Vi har ett skapande hörn där barnen får ta
del av varierande material.

Barnen får lust att skapa och utveckla
sin kreativitet, det vågar prova på
olika skapande aktiviteter.

I planerade samlingar får barnen upptäcka
former och mönster och antal, samt
upptäcka olika problemlösningar. Barnen
bygger kojor med geometriska former och
leker med pussel, lego och klossar. Vi
använder oss av matematiska begrepp i
vardagssituationer.

Barnen lär sig grundläggande
egenskaper hos mängder, antal, form,
rum och lägen.
Nyfikenhet för matematiken
utvecklas.

LÄRANDE
Rörelse

Lek

Skapande

Matematik

Vi skapar tid för frilek, finns till hands för att Barnen utvecklar förståelse för sin
kunna hjälpa till i leken om det behövs.
omvärld och sig själv. De utvecklar sin
Vi utformar miljö och material för att främja empatiförmåga. De lär sig samarbeta.
leken.

Naturvetenskap/Teknik Vi vill att barnen ska upptäcka
sambanden i naturen, få kunskap om
växter och djur. Vi vill låta barnen
utforska enkla kemi- och teknikexperiment.
Språk/Kommunikation Vi vill främja barns språk och
talutveckling genom att använda rätta
termer och ord i varje läroplansmål.

Genom att besöka skogen, experimentera
med kemi och teknik med vårt material och
under ledning av pedagog.

Barnen lär sig om naturens gång, de
fyra årstiderna. De lär sig vara rädda
om djur och naturen.

Vi samtalar, läser, har bibelstund och
drama. Har rytmik, sång och musik, gör rim
och ramsor. Vi använder oss av sagopåsar,
Uppmuntrar barnen till att ha en bra
kommunikation gentemot varandra.

Barnen utvecklar ett nyanserat
tal/språk. Ökar sitt ordförråd och
förståelse för olika begrepp och får
tillgång till ett rikt språk.

BARNS INFLYTANDE

Vi vill att barnen ska veta att vi lyssnar
på deras åsikter och att de ska våga
föra fram dem till oss.

Vi delar in barnen i mindre grupper och att
vi låter alla barn komma till tals. Vi samtalar
dagligen med barnen.

Barnen vågar och vill göra sin röst
hörd och de känner att deras åsikter
räknas och att vi lyssnar till dem.

FÖRSKOLA / HEM

Vi vill att barnen och deras föräldrar
och familjer ska känna sig trygga och
ha tillit för arbetslaget på Sparven och
känna förtroende.
Vi vill ha bra kontakt med våra barns
respektive skolor.

Genom föräldraaktiv inskolning och god
tamburkontakt, utvecklingssamtal och
föräldramöten tar vi tillvara på synpunkter
och önskemål från föräldrarna.
Genom att ha kontinuerlig kontakt med
förskoleklasserna och att hälsa på i skolan.

Föräldrarna känner sig trygga med
verksamheten på Sparven och känner
delaktighet.

Vi vill kvalitetssäkra vår verksamhet så
att vi kan se vad som behöver
förbättras och utvecklas

Genom att regelbundet följa upp och
utvärdera verksamheten, varje vecka vid
planering/utvärdering, varje månad vi
personalmöten och varje år vid
planering/utvärderingsdagar.

Vi kan se områden som behöver
utvecklas samt att vi ser vad som är
välfungerande.
Det leder till en verksamhet som
uppfyller läroplansmålen.

SAMVERKAN / SKOLAN

UPPFÖLJNIG /
UTVÄRDERING

Barnen ser med glädje fram emot att
börja skolan.

