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”Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och 
engagemang” 

                                                             Strömstads pedagogiska helhetsidé 
 
 
Förskolorna tillämpar förskolepedagogik med följande styrdokument som utgångspunkt: FN:s 
barnkonvention, Skollag, Läroplan för förskolan, kommunala mål samt enhetens 
verksamhetsplan. 
 
Arbetet med likabehandligsplanen utgår från lag om förbud mot diskriminering och annan 
kränkande behandling.  
 

Organisation i kommunenOrganisation i kommunenOrganisation i kommunenOrganisation i kommunen    

Förskolorna i Strömstad är organiserade på följande sätt: Centralorten har åtta kommunala 
förskolenheter, en pedagogisk verksamhet och ett föräldrakooperativ. I ytterområdena finns sex 
kommunala förskol-enheter och ett föräldrakooperativ. All verksamhet leds av en förskolechef. 
      

Förskolans uppdrag enligt LäroplanFörskolans uppdrag enligt LäroplanFörskolans uppdrag enligt LäroplanFörskolans uppdrag enligt Läroplan    

Normer och värden 
Förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar. 
 
Utveckling och lärande 
Strömstads förskolor arbetar med följande: 
 

• Pedagogisk dokumentation  

• Språk och kommunikation 

• Matematik 

• Naturvetenskap och teknik 

• Pedagogiska miljön 

• Utomhuspedagogik 
 
Barns inflytande och delaktighet 
Alla barn ska få ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. 
 
Förskola och hem 
Förskolan ska ha ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet. 
 

Systematiskt kvalitetsarbeteSystematiskt kvalitetsarbeteSystematiskt kvalitetsarbeteSystematiskt kvalitetsarbete    

Vi arbetar med ett gemensamt dokument i kommunen, där vi systematiskt följer upp vår 
verksamhet. Nuläge, reflektion, analys, genomförande, uppföljning och utvärdering. 
 
  



 
Organisation på enheten 
Förskolan är en en-avdelningsförskola med barn i åldern 1-5 år. 
På förskolan arbetar 3 förskollärare och en barnskötare heltid.  
Vi samarbetar med fritidshemmet vad gäller öppningar och stängningar på förskolan. 
 
Dagsrutiner 
Förskola/fritidshem är öppet 6.30- 18.00 (18.30 om behov finns) måndag till fredag. 
Förskolan har utedag varje måndag. Tisdag – fredag arbetar vi med de olika åldersindelade 
grupperna. Tema under våren är motorik/rörelse och språk (”Mamma Mu”) 
 
Placering 
All administrativ hantering av placeringar i förskola och fritidshem såsom ansökan, 
schemaändringar och uppsägning sker via Hypernet på kommunens webbsida. På webbsidan 
finns också ytterligare information om Hypernet. Frågor angående placeringar besvaras av Maria 
Halvorsen på skolkontoret. De kan nås via kommunens växel 19000. 
 
Stängningsdagar 
I enlighet med reglerna för förskola och fritidshemsverksamheterna i 
Strömstad stänger kommunens förskolor och fritidshem fyra dagar per år. 
Under dessa dagar ska personalen ges möjlighet till utbildning alternativt 
kunna planera och utvärdera verksamheten. Om vårdnadshavarna 
behöver tillsyn för sina barn dessa dagar kan omplacering till annan 
förskola - eller fritidsavdelning inom kommunen ordnas. Vid behov av 
omplacering meddelas detta till avdelningen senast två veckor före stängning.  
Under våren 2015 har Rossö förskola och fritidshem stängt följande dagar: 
Onsdag den 7 januari 
Fredag den 27 mars 
Fredag den 12 juni 
 
Sommarförskola/fritidshem 
Under fyra sommarveckor har kommunen öppet på någon av de centralt belägna 
förskolorna/fritidshemmen för de barn som behöver placering. Sommaren 2015 har 
förskola/fritidshem stängt 13 juli – 10 augusti (vecka 29-23 samt måndag 10 augusti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur arbetar enheten 



 
 
 
Normer och värden 
Vi försöker vara föredömen i vårt förhållningssätt. Vi pedagoger lyssnar och observerar, talar om 
vad som är viktigt. Vi visar att det är bra och lärorikt att vi är olika och har olika erfarenheter. Vi 
har en bra personalmötesstruktur där vi har tydliga rutiner på att reflektera. (LpFö 98 rev 2010, 
sid 8) 
 
Utveckling och lärande 
Förskolan genomsyras av trygghet hos barn och personal, pedagogerna är noga med att möta 
varje barn när de kommer till förskolan. 
Vi har nära till skogen där vi klättrar och leker tillsammans, nyttig motorisk övning. Vi har 
samlingar i smågrupper och bekräftar barnen när de berättar. Vi läser varje dag och använder oss 
aktivt av TAKK. 
Vi använder matematiken i alla vardagssituationer, vi räknar, jämför, sorterar osv. 
Vi använder oss av närheten till naturen, är på vår Uteplats varje vecka, några gånger per termin 
är vi ute heldagar. Vi vill att barnen visar hänsyn och empati i naturen. 
Vi använder oss av mycket vatten i vår verksamhet, speciellt ute där vi öser, häller och bygger på 
olika sätt. 
Tyvärr har vi ingen möjlighet att ta del av kommunens kulturliv eftersom vår förskola ligger 
utanför staden. (LpFö 98 rev 2010, sid 9-11) 
 
Barns inflytande och delaktighet 
Barnen får i mindre grupper berätta och lyssna på varandra. Vi har en dialog med barnen där de i 
vardagssituationer får ta ansvar och göra val. Vi som personal dokumenterar, utvärderar och 
utvecklar det vi gör med barnen. 
Vi strävar efter att lyfta positiva konsekvenser av barnens handlingar. ( LpFö 98 rev 2010, sid 12) 
 
Förskola och hem 
Vi har delat upp barnen i ansvarsbarn till respektive förskollärare, detta innebär huvudansvaret 
för inskolning och utvecklingssamtal, och de har även ansvar för en grupps aktiviteter. 
Varje höst bjuder vi in till föräldramöte, vi erbjuder de nyinskolade uppföljningssamtal och på 
vårterminen bjuder vi in till utvecklingssamtal. Vi har månadsbrev till föräldrarna, det skickas via 
mail och läggs också ut på hemsidan. Mycket av kontakten mellan personal och föräldrar sker i 
den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. (LpFö 98 rev 2010, sid 13) 
 
Planen är beslutad 160808 
/Sissel Röd, rektor tillika förskolechef 
 

    


