
 

 

 
    

  

  

  

  

  

  

Verksamhetsplan för förskolan  

  

Mällby förskola 2017  

  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  
  

 

  

  
  



 

  

                                                                             Systematiskt kvalitetsarbete  
                                                                                  Verksamhetsplan förskolan  

                              Version  2014 - 11 - 1 0   

  

Verksamhetsplan för förskolorna i Strömstads kommun  

  

”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 likabehandlingsplanen utgår från lag om förbud mot diskriminering och annan 
kränkande behandling.   

  

Organisation 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 förskolenheter och ett föräldrakooperativ. All verksamhet leds av en förskolechef.  

            

Förskolans 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  
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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 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  

  

  

Mällby förskola består av sex avdelningar. Dessa är indelade i tre ”bon” som samarbetar.  

Detta för att ge större trygghet åt våra barn då personalen hjälps åt vid frånvaro.  

Enheten har 18 medarbetare.   

Öppettider hos oss är 06.30-18.30.   

Ekorren är den avdelning som öppnar först och stänger sist.  

  

De sex avdelningarna på Mällby är:  

Ekorren: 3-4 år  

Igelkotten: 1-2 år  

Haren: 3-4 år  

Räven: 1-2 år  

Rådjuret: 4-5 år  

Älgen: 4-5 år  

  

Varje avdelning har en grundbemanning på tre heltider – förskollärare och barnskötare  
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DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE  
  

På Mällby förskola arbetar vi för att barnen ska få uttrycka sina åsikter och tankar för att kunna 
ha inflytande och möjlighet att påverka verksamheten. Förskolan strävar efter att familjerna 
känner sig som en del av förskolan med möjlighet att påverka.  

•
 Barnen får reflektera över dokumentation, aktiviteter och upplevelser på förskolan 

tillsammans med andra barn och pedagoger. Utifrån dessa diskussioner och observationer kan 
vi pedagoger utforma verksamheten tillsammans med barnen.   

•
 Det är viktigt att barn/föräldrar/pedagoger känner sig trygga, lyssnade på och respekterade.  

•
 Pedagogerna ger fortlöpande muntlig och skriftlig information om verksamhetens innehåll tex 

via Instagram och mail 

•
 Avdelningarna har ett föräldramöte per år. Föräldraråd erbjuds två gånger per år. 

Pedagogerna erbjuder vårdnadshavarna ett utvecklingssamtal en gång per år eller efter 
behov.  

•
 På Mällby förskola arbetar vi med en föräldraaktiv och individanpassad inskolning.  

  

  

MÅNGFALD  
  

På Mällby förskola ska alla ha rätt att vara olika.  

•
 Förskolan ska vara en mötesplats där vi har en förståelse och respekt för människors lika 

värde oberoende av kön, etnisk tillhörighet, social bakgrund, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.  

•
 Vi vill ta tillvara på allas olikheter och se dem som en tillgång i vår förskola.  

  

  

  

MENINGSKAPANDE  

På Mällby förskola strävar vi efter att varje barn skall utveckla sin nyfikenhet, lust och förmåga att 
leka och lära.  

•
 Varje barn ska få möjlighet att utforma sin dag utifrån sina intressen och behov.  

•
 Barnen ska känna tilltro till sin egen förmåga och känna att de lyckas.   
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MILJÖ  
  

På Mällby förskola vill vi erbjuda inspirerande miljöer både ute och inne. Vi lägger stor vikt vid att barnen ska utveckla 
respekt för allt levande och omsorg i sin närmiljö.   

•
 Barnen erbjuds olika miljöer där de har möjlighet att utforska och upptäcka tillsammans och enskilt.  

•
 Material finns synligt och tillgängligt för barnen.   

•
 Miljöerna utformas utifrån alla barns intressen och behov.  

•
 Alla barn skall få möjligheten att genom lek, upptäcka och lära med alla sina sinnen genom att använda olika 

uttrycksätt. 
  

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION  
  

På Mällby förskola skall varje barn få möjlighet att upptäcka och utveckla sitt tal, bild och skriftspråk. Det är viktigt att 
kunna uttrycka sina känslor, tankar och förstå/göra sig förstådd.   

•
 Språket används medvetet i alla situationer under hela dagen.  

•
 Vi använder oss av boksamtal, högläsning, rim och ramsor, sång, teater, skapande, lärplattor och 

reflektionssamtal.  
•
 Tecken som stöd, Takk och bilder används som stöd till det verbala språket.  

•
 Förskole bibliotek erbjuds där familjer får låna med böcker hem på olika hemspråk.  

   

MATEMATIK, NATURVETENSKAP OCH TEKNIK  
  

På Mällby förskola strävar vi efter att alla barn ska ha möjlighet att utveckla sitt intresse och sin förståelse för 
matematik, naturvetenskap och teknik.   

•
 Stimulerande miljöer erbjuds med olika material, tekniker och perspektiv.  

•
 Den digitala tekniken används i verksamheten tillsammans med barnen.  

•
 Pedagogerna benämner grundläggande begrepp i vardagen.  

•
 Vi strävar efter ett utforskande och medupptäckande förhållningssätt.   

•
 Närmiljön används i den dagliga verksamheten i förskolan.  

•
 Vi har ett medvetet arbetssätt för hållbar utveckling.  Förskola har grön flagg och vilket innebär att vi arbetar 

aktivt mot våra uppsatta miljömål.  
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DOKUMENTATION  
Den pedagogiska dokumentationen anser vi är viktig för att utvärdera och vidareutveckla vår verksamhet och att 
barnen får möjlighet att se sitt eget lärande.  

•
 Våra verktyg är foto, film, reflektionsprotokoll, pic collage, lotusdiagram och systematiskt 

kvalitetsarbete mm.  

•
 Vår strävan är att pedagoger, barn och föräldrar ska vara delaktiga i den pedagogiska dokumentationen.   

 

SAMARBETE  
Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Alla ska känna sig trygga och som en del av Mällby Förskola.   

•
 Vi har mötesplatser som gården, Ateljén och Gläntan där vi har gemensamma verksamheter t.ex. skapande, 

sångsamling, teater och traditionsfirande.   

•
 Personalen har återkommande pedagogiska diskussioner på APT och pedagogmöten utifrån forskning och 

erfarenheter.   

 

 

     SAMVERKAN  
På Mällby förskola strävar vi efter att samverkan med andra verksamheter i vår närmiljö.  

•
 Vi strävar efter att samverka med förskoleklass, resurscentrum, bibliotek och media.  

•
 Förskolan arbetar för att göra besök tex på badhus, miljöstation, naturum, ekoparken, räddningstjänst, 

arbetsplatser med mera. 

•
 Mällby förskola har en egen kontaktpolitiker som vi kommer att samarbeta med.  

 

 

  UTVECKLING 
   Prioriteringar och satsningar 

•
 Språk. Läs lyftet i förskolan 

•
 Matematik. Matematik cirklar 

 

 


