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Organisation

Enhet: Torpets Förskolan
Huvudman: Beatrice Lundström
Förskolechef: Desirée Edmundsson

Torpets förskola består av en avdelning med för närvarande 23 barn, 
varav ett 20-timmars barn i ålder 1-5 år. Barnen är indelade i 4 
grupper med en ansvarig pedagog i vardera grupp. Den är belägen i 
Antnäs, Knalltorpsvägen 4a. 

I organisationen finns 4,3 pedagoger. En huvudman som ansvarar för 
förskolans drift, ekonomi och administration och 0,5 i 
barnverksamheten. Förskolan har en förskolechef anställd med 
inriktning på att driva pedagogisk utveckling och stödja pedagogerna i 
deras dagliga verksamhet. Förskolechefen är även 0,8 i 
barnverksamheten. En förskollärare, en barnskötare, kök/lokalvård 
samt en anställd på lönebidrag, samtliga på heltidstjänst.

Verksamhetsidé

Företagets verksamhetsidé är att bedriva en kvalificerad 
förskoleverksamhet i syfte att utveckla barnens kreativa förmågor 
utifrån Lpfö 98, reviderad 2010.

Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilia-pedagogiken, som 
egentligen är ett förhållningssätt som genomsyras av respekt för 
barnen och dess vilja att lära. Vi sätter barnet och dess lärande i 
centrum. Vi erbjuder en mångfald av skapande verksamhet som ger 
barnet möjlighet att med alla sina sinnen utforska, uppleva och 
upptäcka sin omvärld och på så sätt hitta sin egen väg till kunskap.

Genom att vara tillåtande och vaksam, men ständigt närvarande, 
stimulerar vi barnets intresse och nyfikenhet. Vi arbetar i 4 mindre 
grupper för ge barnen den uppmärksamhet och talutrymme som 
behövs. Med vårt förhållningssätt ger vi barnen självkänsla, tillit till 
vuxna och en trygg grund för deras forsatta lärande.



Vi arbetar med äventyrspedagogik där vi använder oss av fantasi från 
sagornas värld, de estetiska inriktningarna, samt vår närmiljö på 
gården och i skogen. Äventyrspedagogiken har ett förhållningssätt där 
språk, naturvetenskap och vår miljöplan ligger i fokus.

Vi lägger även stor vikt vid barnets upplevelser som berör vårt 
närområde, som Biblioteket, Teknikens hus, och andra verksamheter 
som tillhandahåller passande evenemang för barnen.

Vi arbetar med äventyrspedagogik där vi använder oss av fantasi från 
barnen och sagornas värld, de estetiska inriktningarna, samt vår 
närmiljö på gården och i skogen. Äventyrspedagogiken har ett 
förhållningssätt där språk, naturvetenskap och vår miljöplan ligger i 
fokus.

Under verksamhetsåret 2014-2015 arbetar vi med att utveckla 
följande:

• Arbeta utifrån olika projekt med naturvetenskap, hälsa och 
äventyr som grund. 

• Analysera och utveckla genus arbetet. 

• Skapa dokumentationsrutiner.



Verksamhetsplan 2014-2015

Under 2015-2016 kommer förskolan att fördjupa sitt uppdrag utifrån 
läroplanens riktlinjer samt egna prioriterade områden.

• Gemensam värdegrund/normer och värden

• Grundverksamhet

• Utveckling och lärande

• Barns inflytande

• Miljöarbete

• Föräldrasamverkan

Den gemensamma värdegrunden, normer och värden

Den gemensamma värdegrunden skall förankras hos alla pedagoger 
som arbetar i barngrupperna. 

Den gemensamma värdegrunden måste förankras såväl hos alla 
pedagoger som i barngrupperna utifrån barnens olika utveckling och 
förutsättningar. Barnen skall förstå sina rättigheter och få verktyg för 
att kunna handskas med de krav och förväntningar som ställs på 
individer i vårt samhälle. Det är då nödvändigt att pedagogerna har 
god förankring till vilka normer och värden som gäller och agerar som 
goda förebilder. Detta sker genom att vi hela tiden håller dialogen 
öppen och kan spegla varandra och våra handlingar. Det är angeläget 
att vi förstår hur vi kan interagera med andra i grupp.

Oavsett livsbakgrund, kön, mognad, ålder, etnisk tillhörighet, 
fysisk/psykisk förmåga och sexuell läggning skall alla känna sig sedda,
hörda och respekterade. Vi ska visa hänsyn och kunna känna inlevelse 
i andra människors situation.Vi ska alla känna trygghet, samhörighet 
och glädje.



I värdegrunden ingår också att ha förståelse för vars och ens roll i 
samvaron med vår miljö, både ute och inne. Vi strävar efter 
nolltolerans och detta innebär att inga barn eller vuxna ska känna sig 
diskriminerade, trakasserade eller kränkta på vår förskola. Vi tar 
avstånd från alla typer av våld, mobbning, rasism eller kränkande 
behandling. Vi kommer att arbeta för att barn och vuxna ska känna sig
trygga och bli bemötta med respekt hos oss. Arbetet vill vi ska leda till
ett gott samarbetsklimat på förskolan som ger barnen en trygg miljö.

Mål för verksamheten

Att ge ut informationen och presentationen av vissa valda delar i 
likabehandlingsplanen till föräldrarna och utveckla föräldrasamverkan.

Att inventera och utveckla förskolans genusarbete.

Att utveckla förskolans mål för ute/äventyrspedagogik

Att läsa litteratur om bl.a. pedagogik och ute/äventyrs pedagogik

Exempel på verktyg och metoder:

• arbetar fram ett informationsmaterial för presentation av 
likabehandlingsplanen för förskolans föräldrar.

• Informationen till föräldrar ges på vårterminens första 
föräldramöte.

•  Förskolechef & övrig personal utvecklar metoder för 
genomförande.

• inventerar sitt genusarbete och gör en analys av vad som 
behöver utvecklas.



Grundverksamheten

Grundverksamheten är de dagliga aktiviteter och den miljö, inne och 
ute som förskolan alltid erbjuder barnen.

Grundverksamheten skall vara så tydlig och inspirerande, att den ger 
såväl barn som pedagoger trygghet att kunna leka, utvecklas och 
känna lust att lära.

Mål: barnens miljö

Vi ska ta ansvar för att hålla god ordning på gårdarna och inne på 
avdelningen tillsammans med barnen.

Att anpassa lekmaterialet ute och inne utifrån verksamhetsårets 
gemensamma projekt och barnens intresse.

Att inventera aktivitetshörnorna ute/inne för att behålla och förbättra 
tydligheten i rummen.

Exempel på verktyg och metoder:

• ·Introduktion av de pedagogiska rummen.

• ·Inventering av materialet inne och ute kopplat till olika projekt

• ·Kontinuerligt, i olika möten (arbetsplatsträffar, pedagogmöten, 
avd. möten m.m.) revidera, introducera och följa upp förskolans 
ordningsregler under verksamhetsåret.



Utemiljö:

Gården och närmiljön utanför förskolan är med sin föränderliga miljö 
något som med sina naturliga pedagogiska hörnor lockar till nya 
utmaningar. För att stimulera barnens fantasi och kreativitet ska vi 
använda oss av föränderligt material, som inspirerar till utforskning 
t.ex. , plankor, stubbar, stockar, stora tygstycken, vatten, sand, 
vindspel bildäck m.m.

Vi kommer ha natur- och äventyrsutflykter då barnen ibland äter 
måltider ute. Vi försöker att utnyttja vår närhet till skog och mark, så 
ofta vi kan.

I skogen har vi klätterträd, backar, stora stenar och busksnår mm där 
det finns goda möjligheter att träna grovmotorik. Vi kommer ha några 
egna ställen i naturen som vi kallar vårat. Där vi kommer göra i 
ordning samlingsplatser ev vindskydd.

Alla små barn sover ute i den mån vädret tillåter.

Vi kommer att ha ”utelådor” med material som kan användas 
utomhus, exempelvis: färg, sagor/sångpåsar, ritmaterial, böcker och 
spel mm. Materialet byts ut allt utifrån barnens tankar, förskolans 
projekt och barnens intressen. Vi ska sträva efter att kunna bedriva 
samma verksamhet ute som inne. Vi utgår ifrån läroplanens uppdrag 
naturvetenskap i olika former som ska dokumenteras.

På gården ska det finnas material där barnen utvecklas genom 
konstruktion och teknik.

Innemiljö

Barnen utvecklar motorik, matematik, teknik, problemlösning, språk, 
mm.

Lekmaterialet i bygghörnan förändras och utökas i takt med barnens 
utveckling och intressen. I byggrummet finns det klossar i olika 
storlekar, olika djur, figurer, bilar, tåg, återvinningsmaterial, duplo och 
annat material som barnen själva tillför utifrån sina egna idéer.



På gården ute ska det finnas material där barnen också utvecklas 
genom konstruktion och teknik.

De pedagogiska rummen:

Ateljén

Där får barnen en möjlighet att utveckla sin erfarenhet ,tankar och 
idéer genom att skapa med olika material såsom färger, lim,symboler, 
former, papper, återvinningsmaterial mm. Där inne strävar vi efter ett 
lustfyllt rum där barnen kan kunna uttrycka sina tankar och få ner 
dem på ett skapande sätt.

Lägenheten

Där inne utgår vi från en hemmiljö i barnens värld. Där får barnen 
möjlighet att utveckla sitt språk och samspel med andra, sin fantasi i 
leken och koppla det till sin tidigare erfarenhet .

Musik- och Sagorummet

Där strävar vi efter att dagligen ha upplevelser i sagans och musikens 
värld där fantasin, symboler, samspe,l musik, sång och språket ger sig
tillkänna.

Rörelserummet

Här kommer barnen att få möjlighet att utveckla sin motorik och hälsa 
och samspel.



Matematik-, media-och teknikrummet

Andra pedagogiska material såsom pussel , små olika teknikmaterial 
och byggmaterial, smålego och konstruktionsmaterial. Här finns även 
matematiska böcker och Ipads för de större att arbeta med. 

Under verksamhetsåret kommer materialet i alla lekmiljöer att 
kompletteras för att kopplas till det pågående projektet.

Matematik, kommunikation, språk teknik, media och naturvetenskap 
ingår i hela verksamheten och utformas utifrån barnens intresse och 
nyfikenhet.

Fler pedagogiska hörnor ute och inne, tillkommer efter hand utifrån 
barnens ålder, utveckling och intressen.

Barns utveckling och lärande

Barnens nyfikenhet, erfarenheter, upplevelser, idéer och egna intressen
skall ges stort inflytande i verksamhetens utformning. Allt utifrån 
inspiration från Reggio.

Grunden för lärandet är att varje barn skall känna lust och glädje i att 
leka och lära.

Förskolan skall agera så att den på bästa sätt främjar barnens 
utveckling och lärande och dessutom ger barnen verktyg att erövra 
ytterligare kunskaper och erfarenheter utanför grundverksamheten. I 
vårt uppdrag ingår att väcka barnens intresse för natur och miljö. Vi 
ska ge förutsättningar för att de ska utveckla intresse för tal, skrift, 
matematik, skapande, teknik, forskning, naturkunskap mm.

Barnen ska ges möjlighet att genom mycket rörelse och 
uteverksamhet utveckla sin motoriska förmåga för att få en god och 
sund kroppsuppfattning.

Genom att ge barnen större inflytande över sin utveckling och sitt 
lärande kommer de att känna större självtillit och stärka sin 
självkänsla.

Detta leder till en ökad förmåga att använda språket, ger större insikt i



hur man kan hantera konflikter och ökar barnens sociala förmågor.

Vi fördjupar och utvecklar arbetet med dokumentation av barnens 
utveckling och lärande.

Mål för utveckling, dokumentation och information

• Att  fördjupa arbetet med barnens intresse för naturvetenskap 
som matematik, fysik, kemi och teknik.

• Att reflektera och utvärdera kontinuerligt.

• Att använda läroplanen rutinmässigt vid planering och reflektion 
i verksamheten.

• Att ha likvärdiga dokumentationsrutiner.

• Att tydliggöra arbetet med utepedagogiken för föräldrarna

Exempel på verktyg och metoder:

• Redovisning och uppföljning av projektprocessen (Dela med sig 
av goda exempel)

• Kontinuerligt utvärdera verksamhetsplanens mål tillsammans

• Praktiskt använda läroplanen i sitt dagliga arbete och i 
utvärderingen vid verksamhetsårets slut.

• Inventerar och fastställer gemensamma dokumentationsrutiner. 
(t ex. infotavlor, loggböcker, dokumentationsmiljöer, portfolio 
m.m.)

• Informera via dokumentation till föräldrarna på föräldramöten, 
Torpets hemsida, veckobrev och i tamburen.



Barns inflytande

Barnens egna behov, intressen erfarenheter och lek ska ligga till grund
för den miljö och den verksamhet som förskolan bedriver kopplat till 
läroplanen.

Både barn och föräldrar ska kunna uttrycka sina tankar och åsikter på 
ett sådant sätt att de ska känna sig respekterade och kunna påverka 
barnens situation.

Eftersom verksamheten bygger på barnens intressen, ska de ges 
möjlighet att välja mellan olika alternativ i verksamheten i den mån 
det går allt utifrån pedagognärvaro.

Barnen skall ges möjlighet att träna på att ta ansvar för sina 
handlingar och att lära sig att visa respekt för vår gemensamma miljö.

Mål för barnens inflytande

• Att  verka för att arbetet med barns inflytande genomsyrar hela 
verksamheten.

• Att verka för att barnen skall ha stort inflytande i 
verksamhetsårets projektarbete.

• Att  skapa forum för barns behov, tankar, intressen och idéer i 
den dagliga.

• Verksamheten.

• Att kontinuerligt reflektera och utvärdera.

Exempel på verktyg och metoder:

• Att inom förskolans ramar ge barnen möjlighet till inflytande.

• Värna om fri lek och erbjuda en pedagogisk miljö som 
uppmuntrar till fria val.

• Vara, engagerade, lyssnande, medupptäckande, tillåtande och 
observerande pedagoger.



• Varje individuell observation ligger till grund för verksamheten.

• Projektarbeten utifrån barngruppens intressen.

• Handledning att arbeta efter modellen: lyssna – observera – 
planera – genomföra – dokumentera – utvärdera tillsammans 
med barnen.

• Öppna frågor utan givna svar.

• Pedagogernas nyfikenhet på barnens tankar.

• Utvärdera arbetet med barns inflytande i olika forum, under 
verksamhetsåret.

Miljöarbete

En viktig del i förhållningssätt till miljöarbetet, är att vi har en 
miljöpolicy som vi känner att vi kan stå för och som rimmar väl med 
den verksamhet vi vill bedriva.

Vårt arbete för en hållbar miljö grundar sig därför på Lpfö -98, 
förskolans värdegrund och uppdrag:

”Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett 
ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla 
förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att barnen 
tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår 
sin delaktighet i naturens kretslopp.” Lpfö98 reviderad 2010



Mål för miljön

• Att kontinuerligt läsa vår miljöplan och arbeta efter den.

• Vi skapar bra rutiner för att kontinuerligt dokumentera 
processen.

• Vi skapar en procces där alla barn medverkar utifrån sin 
förmåga.

Föräldrasamverkan

Vi kommer att ha föräldramöten 1 gång per termin. Det ska vara ett 
möte för pedagogiska diskussioner och erfarenhetsutbyte sett ur 
föräldraperspektiv.

Mötena ska fungera som ett diskussionsforum där vi delger föräldrarna
vilka processer vi använder oss av just nu och vad som kommer att 
hända framöver.

Där kommer föräldrarna kunna formulera förslag, idéer, ha synpunkter
och frågor som har ett allmänt intresse för alla familjer på förskolan. Vi
talar inte om enskilda barn eller personal.

Arbetsordning

Förskolechefen är ordförande och sammankallar till mötena 1 gång per
termin. Den övriga personalen är med om möjligheten finns då ev 
barn finns kvar på förskolan

Mötena kommer vara mellan kl 17-18

Antnäs Torpets Förskola 141013, reviderad 07-12-15



Torpets värdegrund 2014/15

• Verksamheten på förskolan skall bygga på Läroplanens intention 
för barnens inflytande och utgå från deras intressen och behov.

• Verksamheten på förskolan skall bedrivas i demokratiska former 
och präglas av ansvarskänsla, solidaritet och tolerans.

• I förskolan skall alla vuxna se varje individs möjligheter och 
engagera sig i samspel med enskilda barn/vuxna och barn/vuxna
i grupp.

• Alla på förskolan skall visa respekt för alla barn och vuxna de 
möter i förskolan genom ett öppet och välkomnande bemötande.

• Alla på förskolan skall verka för en respektfull kommunikation

• Ingen på förskolan skall utsättas för diskriminering eller annan 
kränkande behandling på grund av kön, ålder, funktionshinder, 
etnisk tillhörighet eller trosuppfattning, egen sexuell läggning 
eller någon anhörig.

• Alla på förskolan skall känna sig sedda och bekräftade

• Alla på förskolan skall ta ansvar för och respektera vår 
gemensamma miljö.

• Omsorg, välbefinnande, trygghet, lärande och ett tillåtande och 
lustfyllt klimat skall prägla vår förskolan.

Reviderad 07-12-15

Desirée Edmundsson


