Läsåret 2011/2012

Arbetsplan

Förskola/skola och hem
Arbetslag/arbetsenhet
Förskolan Gläntan/avd. Krokodilen

Utvärderingsdatum
Maj 2012

Mål
Att varje barn tillsammans med sina föräldrar får möjligheter till delaktighet och inflytande i
verksamheten.
Observation och kartläggning av nuläget
Nu i augusti vet vi att vi kommer att få sex nya familjer samtidigt som vi har kvar våra övriga tio
familjer.
Önskad utveckling
Att familjerna känner sig delaktiga och har inflytande i vår verksamhet.

Insatser
Planering och genomförande av aktiviteter
Under inskolning av våra nya barn vill vi att föräldrarna finns med och berättar för oss hur deras
barn fungerar, vad han/hon tycker om/inte tycker om att äta, hur barnet sover, vill bli tröstat, vad
han/hon brukar leka med mm.
Vi kommer att fånga tillfällena i hallen vid lämning och hämtning där vi har för avsikt att föra
fortlöpande samtal med våra föräldrar om barnens trivsel, utveckling och lärande.
Vi kommer kontinuerligt att skicka ut månadsbrev med information om vad som sker på förskolan.
Föräldramöten är inbokade och vi kommer att erbjuda utvecklingssamtal både under hösten och
våren.
Vi tycker att våra föräldrar ska bemötas med stor respekt då vi anser att deras kompetens är en stor
tillgång för oss.
Hur dokumenterar vi våra insatser ?
Informationen vi får under inskolningen skriver vi ner på en ”inskolningsblankett”, som vi sedan
kommer att delge berörd personal. Den informationen vi får från våra föräldrar dokumenteras i
krokodilens” block”. På så vis kan all personal ta del av det som rör barnet.

Läsåret 2011/2012

Arbetsplan

Inflytande och ansvar
Arbetslag/arbetsenhet
Förskolan Gläntan/avd. Krokodilen

Utvärderingsdatum
Maj 2012

Mål
Vi ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och
därmed får möjlighet att påverka sin situation.
Observation och kartläggning av nuläget
Många yngre barn som behöver få rutiner i verksamheten.
Önskad utveckling
Att vi kan komma så långt att vi kan få möjlighet att låta barnen få påverka de olika verksamheter vi
har under dagen. Samt att låta alla barn få komma till tals på sitt eget sätt.

Insatser
Planering och genomförande av aktiviteter
Ge mycket utrymme för lek för att få se barnens intressen.
Under reflektionstiden, en gång i veckan, diskutera och reflektera över veckan som varit och göra
en grovplanering av det vi sett intresserat barnen för kommande vecka.
När gruppen har landat och barnen har fått se vilka möjligheter som finns inom verksamheten – låta
dem vara mer delaktiga och få vara med och bestämma i de olika aktiviteterna.
Hur dokumenterar vi våra insatser ?
• I fotoramen som visar vad barnen gör.
• I Portfolio pärmen där de äldre barnen ska få vara med och berätta vad de gjort när de ser på
fotot av aktiviteten.
• I ”väggdagboken” i hallen där vi någon gång under veckan skriver vad varje enskilt barn har
gjort under dagen.
• Vi skriver i Krokodilens planeringsblock.

Läsåret 2011/2012

Arbetsplan

Normer och värden
Arbetslag/arbetsenhet
Förskolan Gläntan/avd. Krokodilen

Utvärderingsdatum
Maj 2012

Mål
Vi ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra
människors situation samt vilja att hjälpa andra.
Observation och kartläggning av nuläget
Vi har många yngre barn som ännu inte fått språket därav mycket knuffar, hårryckningar samt
bitningar.
Önskad utveckling
Att barnen visar hänsyn till varandra och förstår sina handlingar samt att ha ett hjälpsamt sätt. Vi
ska bli bättre på att skriva ner positiva händelser i Krokodilens block och delge föräldrarna dessa
(som de sedan kan samtal om hemma).

Insatser
Planering och genomförande av aktiviteter
Fortsätta stimulera de äldre barnen att hjälpa till och vara bra förebilder. Börja samtala om olika
känslor för barnen. Som hjälp har vi materialet Stegvis/Start för yngre åldrar. Samt att vi en konflikt
samtala och förklara vad som är rätt eller fel.
Hur dokumenterar vi våra insatser?
Vi sätter in positiva händelser i Portfolio pärmen.
Skriva ner dagens speciella händelser i Krokodilens block.

Läsåret 2011/2012

Arbetsplan

Utveckling och lärande (kunskaper i skolan)
Arbetslag/arbetsenhet
Förskolan Gläntan/avd..Krokodilen

Utvärderingsdatum
Maj 2012

Mål
Vi ska sträva efter att varje barn:
1.-Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
2.-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
3.-Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
Observation och kartläggning av nuläget
Många nya barn som behöver landa i vår verksamhet och vi ser att de är nyfikna på allt nytt på
förskolan. Barnen uttrycker glädje när vi spelar och sjunger samt när de får höra musik.
Vi ser att barnen utövar vardagsteknik genom på-och avklädningen, genom att prova använda
pennan på pappret.
Önskad utveckling
Att vår verksamhet ska ge barnen lust till lek, lärande, skapande och väcka nyfikenhet.

Insatser
Planering och genomförande av aktiviteter
Vi kommer att erbjuda mycket fri lek som vi vet skapar tillfällen för olika lär-processer och där vi
pedagoger kommer att vara närvarande. Vi kommer att ha samlingar minst en gång om dagen som
kommer att innefatta sång, musik, rörelse, dans och drama. ”Vardagstekniken”, som finns
runtomkring oss, kommer vi att samtala med barnen om och göra dem uppmärksamma på.
Hur dokumenterar vi våra insatser ?
Vi kommer att observera barnen och verksamheten och reflektera detta på vår planeringstid.
Kameran kommer att användas flitigt och korten kommer sättas in i vår digitalram. Vi kommer
också att skriva och berätta om det vi gjort i vår stora väggdagbok.

