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 Pingstliljans förskola i Tenhult AB 

 

Pingstliljans förskola 
Västra vägen 2b  
560 29 Tenhult  

Pingstliljans förskola/fritidshem 
Centrumvägen 29 
560 29 Tenhult  

 
 Förskolechef: Helene Altgärde 
 036-390308 
 

 helene.altgarde@pingstliljansforskola.se 
 
 
 Biträdande förskolechef: David Eiming 
 036-390308 

 

 david.eiming@pingstliljansforskola.se 
 
 
 
 
 

 Kontakt avdelningar: 
 

 Humlan: (1-2 år)    036-390304 
 

 Stjärnan: (3 år)   036-390305 
 

 Månen: (4 år)   036-390306 
 

 Upptäckarna: (5 år)  036-390307 
 

 Fritids: (6-12 år)   036-390309 

 
 Hemsida: www.pingstliljansforskola.se 

mailto:forskolechef@pingstliljansforskola.se
mailto:Helene.altgarde@pingstliljansforskola.se
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”Vuxna ska lyssna på barn, det står det i barnens lag” 

Anna 5 år 

  
 
 Våra styrdokument 
 
 Internationella styrdokument 
 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

 FN:s barnkonvention 

 

 

 Nationella styrdokument 
 Skollagen 

 Läroplanen för förskolan 1 – 5 år, Lpfö 98 rev. 2010 

 

 

 Lokala styrdokument 
 Verksamhetsidé för Pingstliljans Förskola i Tenhult AB 
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Syfte för Verksamhetsidén 
 
 

Vi som arbetar på Pingstliljans förskola har valt att formulera en verksamhetsidé för att 

hålla vår tanke om förskolans uppdrag vid liv. Det ger en gemensam grund att stå på i ar-

betet och stärker vår yrkesstolthet. Den hjälper oss att förtydliga hur vi tolkar förskolans 

uppdrag för familjerna, vid introduktion av nya kollegor och vikarier samt för andra som 

är intresserade av vår verksamhet.  

 

Vår verksamhetsidé är ett resultat av många års diskussioner och reflektioner kring vår 

verksamhet och förskolans uppdrag. Tillsammans med övriga styrdokument hjälper och 

styr verksamhetsidén arbetet framåt. Den är en viktig grund för Pingstliljans identitet.   

                           Vår Vision 

 

    ”Varje människa ska bli det bästa  
                                       den kan bli.” 
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Vår tolkning av  
förskolans värdegrund och uppdrag 
 
 

Vi vill att alla människor som kommer i kontakt med Pingstliljans förskola och fritidshem 

ska känna sig välkomna, sedda, värdefulla och respekterade. Vi strävar efter att vår för-

skola ska vara en social, demokratisk och lärande mötesplats.  

I vårt pedagogiska förhållningssätt hämtar vi inspiration från filosofin i de kommunala för-

skolorna i Reggio Emilia i Italien. Några begrepp som kommer därifrån är pedagogisk do-

kumentation, medforskande pedagoger , de 100 språken och det kompetenta barnet. Mer 

om detta finns att läsa i faktarutan sidan 41. Vi strävar efter att skapa en Tenhultspedagogik 

med inspiration från Reggio Emilia men utifrån vårt samhälles förhållanden och villkor. 

 

 

I Reggio Emilia ses förskolan som ett verktyg för utvecklandet av ett demokratiskt sam-

hälle. För oss innebär det här ett ställningstagande för att varje människa är unik, en per-

son som har rätt till sin egen åsikt. Vi tror att olikhet, skillnader och olika perspektiv kan 

berika och främja lärandet. Men för att inte hamna i konflikter genom vårt oliktänkande 

behöver vi också lära oss värdet av att kunna förhandla och lyssna in varandra. Genom att 

få höra någon annans perspektiv kan du få syn på dig själv och dina egna tankar. Därför 

kan det vara betydelsefullt att tidigt få öva på att vara tillsammans, att få jobba, diskutera 

och reflektera tillsammans. Vi tror att en grupp i funktion kan vara ett kraftfullt verktyg 

för att lära och ta del av varandras kunskaper.  

 

 

Vi vill lägga grunden för ett livslångt lärande och erbjuda en rolig, trygg, spännande och 

lärorik miljö. Vi lär oss på olika sätt. Vi tror att olika uttryckssätt t.ex. drama, lek, teknik 

och tal- och skriftspråk berikar barnen och fördjupar deras lärande. Genom ett temainriktat 

arbetssätt kan vi göra barnens lärande mångsidigt, meningsfullt och sammanhängande.  
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Vi tror att leken har en viktig plats på förskolan genom att den bjuder in till fantasi, pro-

blemlösning, inlevelse, samarbete och kommunikation. I leken ges barnen möjlighet att 

bearbeta olika upplevelser, erfarenheter och känslor. Vi vill vara medforskande pedago-

ger som är aktivt nyfikna på barnens lek och deras tankar. Vi strävar efter att följa barnens 

intressen och att utgå från deras erfarenheter, nyfikenhet och lust till lek och lärande.  

 

Vi vill verka för att ge barnen en god relation till vår fantastiska natur. Tillsammans skapa 

förståelse för naturens olika kretslopp, hur vårt levnadssätt påverkar vår miljö och hur ett 

ansvarsfullt, hållbart ekologiskt förhållningssätt kan skapa en positiv framtidstro. 

 

Vi strävar efter en barnsyn där vi ser ett kompetent och kunskapssökande barn. ”Det 

kompetenta barnet” innebär för oss ett barn som är nyfiket och som söker mening i det de 

gör. Med en inre drivkraft upptäcker och utforskar de sin identitet och omvärlden tillsam-

mans med andra barn och medforskande vuxna. Vi vill se barn som är tillräckligt starka 

för att kunna tänka och handla självständigt. Genom att stärka barns tankevärld och förmå-

ga att använda sinnena, kan de få möjlighet att bearbeta intryck, skapa egna uttryck, doku-

mentera och kommunicera. Vi ser barnen och förskolan som en del av samhället och vill 

därför synliggöra barnens tankar och funderingar utanför förskolevärlden. 
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Vår kristna profil 
 
 

Vår strävan är att den kristna värdegrunden och människosynen ska få genomsyra hela vår 

verksamhet, att det blir en del av vårt förhållningssätt. Vi tycker att den kristna värdegrun-

den och människosynen stämmer väl överens med motsvarande i läroplanen och även med 

tankar från filosofin i Reggio Emilia. Vi vill synliggöra de kristna värderingarna i varda-

gen, i bemötande och hur vi förhåller oss till både barn, familjer och varandra som pedago-

ger. Vi har frivilliga samlingar med konfessionella inslag, som berättelser, drama, sånger 

och musik som belyser kristna värderingar. Vi vill låta barnen få möjlighet att ta del av 

Bibelns berättelser och budskap. En gång i månaden träffas vi med hela förskolan för 

gemensam sång- och dramasamling i kyrksalen. Vi läser eller sjunger bordsbön som foku-

serar på vikten av att vara tacksam för det man har. Vi varvar ”vanliga” sånger och böcker 

med material med kristet innehåll.  

 

Vi uppmärksammar våra högtider jul och påsk lite extra och försöker väva in julbudskapet 

och påskbudskapet i arbetet. Pingstliljan bjuder in alla Tenhults förskolebarn till en stor 

adventsfest för att fira 1:a advent. Pingstliljans barn tänder ljus, sjunger julsånger, har ett 

drama med koppling till julens budskap och framför ofta en dans. Därefter bjuder vi alla 

på kyrksaft med lussebulle och pepparkaka. Under påskveckan har vi på förskolan en 

gemensam påsksamling med någon typ av drama om påskens budskap. Efteråt äter vi en 

stor påskbuffé. Med de kristna värdena som grund hoppas vi kunna förmedla en varm, 

välkomnande och hoppfull atmosfär på förskolan. Som förskola med kristen profil vill vi 

dock lyfta att människor kan ha olika uppfattningar. Vi vill inte ensidigt påverka barnen 

utan vill även kunna ta upp att man kan tro, tänka och tycka på olika sätt. När vi närmar 

oss olika kulturer blir det naturligt att prata om att människor tror på olika sätt och att detta 

är viktigt att visa respekt för. 
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Våra värdeord  
 
 

Pingstliljans värdeord är: delaktighet/inflytande, upptäckarglädje och framtidstro. Det är 

ord och begrepp som vi vill ska genomsyra hela vår verksamhet.  

 

Delaktighet/Inflytande  

Vi vill att barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig välkomna, betydelsefulla, sedda 

och lyssnade till, som en del i vår verksamhet. Vi önskar att alla känner att man har infly-

tande och möjlighet att påverka förskolans verksamhet.  

 

Vi vill att förskolan är en arena där barnen är huvudpersonerna och har möjlighet att ha 

inflytande och vara delaktiga, engagerade, kunskapssökande och aktiva. Här kan de ut-

forska sin omvärld utifrån de intressen och förutsättningar de har.  

Vi vill utveckla en känsla av lärandegemenskap i grupperna, där barnen får uppleva att 

man lär både enskilt och tillsammans och att alla har något att bidra med.  

Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation tror vi att barnen blir delaktiga i sitt 

eget och varandras lärande.  

 

Pedagogens roll och inställning är av stor betydelse för att få alla barn att känna sig delak-

tiga. Organisationen av dagarna är viktig med tillfällen för reflektion där både barn och 

vuxna kan komma till tals. Medvetna pedagoger är närvarande och  lyssnar in barnens 

tankar, intressen och frågor.   

 

Utformningen av miljön och barns möjlighet att vara med att påverka är viktig för barns 

delaktighet. Vi vill erbjuda ett rikt material som är tillgängligt för barnen att utforska själ-

va och tillsammans med andra.  

 

Som förälder har man daglig kontakt med pedagogerna, där man kan lyfta funderingar och 

frågor. Vi har en föräldraförening där man kan delta, diskutera och påverka olika frågor 

som rör arbetet på förskolan. Vi inbjuder till föräldramöten, drop-in fika och utvecklings-

samtal för att skapa delaktighet och möjlighet till inflytande för våra föräldrar.  
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Upptäckarglädje  

Upptäckarglädje är en sammansättning av två för oss viktiga ord. Vi strävar efter att ha en 

verksamhet där barn och pedagoger ges möjlighet att utforska och upptäcka nya sidor av 

omvärlden och sig själva. 

 

Vi vill värna om barns naturliga nyfikenhet och lust att lära. Vi tror att nyfikna pedagoger 

och barn, tillsammans kan få uppleva en vardag fylld av utforskande, förundran och  

glädje.  

I vår verksamhet vill vi ge utrymme och uppmana barnen att skapa egna teorier, experi-

mentera, pröva och känna glädjen över att erövra nya kunskaper och upptäcka nya sam-

band, enskilt och i grupp. Vi vill att barnen ska få använda sig av alla sina sinnen och hela 

kroppen i utforskandet och uppmanas att närma sig fenomen och begrepp på många olika 

sätt. 

 

Glädje, skratt och gemenskap med varandra stärker känslan av att jag är betydelsefull och 

viktig. Vi tycker om uttrycket ”intet utan glädje” som finns skrivet i hallen på förskolan 

Diana i Reggio Emilia. Vi anser att det är viktigt att barn och pedagoger får känna glädje 

tillsammans på förskolan, barn engagerade i sådant som känns meningsfullt, roligt, tilldra-

gande, spännande, vackert eller utmanande. När vi gör saker som är roliga och menings-

fulla finns en god grogrund för lärande.    
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Framtidstro   

Vi tror att förskolan kan bidra till en god framtidstro genom att vara en plats där barn for-

mas till demokratiska medborgare. En plats där vi alla hör ihop och där man lär sig att 

umgås tillsammans med andra som är olika. Vi tror att det skapar en grund för en god 

framtid och ett öppet samhälle. 

 

Vi vill ingjuta hopp, livsglädje och framtidstro bland barnen. Vi vill visa att det är roligt 

att bli vuxen och att det finns mycket att se fram emot. För oss är våra kristna värden en 

viktig del för en positiv framtidstro, värden som: 

alla människors lika värde 

respekten för varje människa,  

att varje människa är unik,  

och hopp för framtiden.  

 

Arbetet med vårt tema Hållbarhet ger oss många möjligheter att undersöka och utforska 

hur vi kan arbeta för en bättre framtid och vad vi kan göra för att leva så hållbart som 

möjligt. Som förskola kan vi göra mycket. 
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Våra pedagogiska verktyg 
 

 

För att vi ska kunna utföra det uppdrag som förskolan har, arbetar vi med flera olika pe-

dagogiska verktyg som, pedagogisk dokumentation, temaarbete och miljön. Dessa verk-

tyg, som vi har utvecklat under årens lopp, hjälper oss att reflektera, samarbeta och föra 

arbetet framåt.  

 

Pedagogisk dokumentation 

Vi vill synliggöra barnens läroprocesser med bilder, ord och film. Därför är pedagogisk 

dokumentation ett betydelsefullt verktyg för både barn och vuxna. Den hjälper oss att 

förbättra kvalitén i verksamheten, utveckla pedagogiska processer och är en del av vårt 

systematiska kvalitetsarbete på förskolan. Den pedagogiska dokumentationen innebär att 

vi observerar, reflekterar, analyserar och dokumenterar vår verksamhet. Det är en process 

som pågår ständigt. I denna process deltar enskilda barn såväl som hela barngrupper.  

 

Vi tycker att det är viktigt att visa vilken kompetens ett barn har, men också den kompe-

tens en grupp barn skapar tillsammans. Detta ger dem möjlighet att se, minnas, förstå och 

upptäcka egna och andras lärandeprocesser. Att se och uppskatta varandras lärande är 

också värdefullt.  

 

 

”Han härmas” 

 

Edward tio år har satt sig i byggrummet för att i lugn och ro göra ett nytt bygge av kaplastavar. Det drö-

jer inte länge förrän Linus, fem år, slår sig ner bredvid honom. Han tittar på Edwards bygge, som består 

av tre grundtorn. Linus börjar bygga. Han tittar på Edwards bygge och så bygger han på sitt eget. Ed-

ward upptäcker detta.  

”Han härmas” utbrister han irriterat.  

Linus tittar upp och ser först något förvånad ut och sedan ledsen. 

”Ja, han härmar dig och då lär du honom hur man kan bygga” förklarar pedagogen. Hon berättar för 

Edward hur Linus satt, länge och väl och gjorde ett precis likadant torn som Edward hade gjort, några 

dagar tidigare. Hon visar bilden som Edward tog på sitt bygge då och visar Linus kopia som fortfarande 

står kvar på golvet. 

”Va` coolt” kommenterar Edward och bygger vidare på sin byggnad. Linus fortsätter att härmas och 

vågar till och med fråga Edward något om bygget. De bygger vidare sida vid sida. 

 När Edward har fått läsa detta och tittat på bilderna skrattar han och säger:  

”Linus var duktig på att härmas!” 



 

16 

Pedagogisk dokumentation ger barnens familjer möjlighet att bli delaktiga i lärandet, att 

reflektera över vad deras barn gör tillsammans med andra. 

Den pedagogiska dokumentationen synliggör verksamheten för oss pedagoger, vilket ger 

oss flera ”ögon” som hjälper oss att förstå barnens olika sätt att tänka och agera. På så sätt 

förs arbetet framåt.  

Temaarbete 

Ett annat verktyg som vi använder på förskolan är temaarbete. Detta innebär att vi har ett 

gemensamt ämne/tema som vi arbetar utifrån under en längre tid. Att arbeta med ett 

gemensamt tema för oss närmare varandra i våra pedagogiska diskussioner. Detta genom 

att vi kan ta hjälp av varandra och ta vara på varandras kompetenser. Under åren som gått 

har vi haft flera gemensamma teman bland annat mönster, platser, vatten och hållbarhet. 

Vi använder oss av nyfikenhetsfrågor för att följa barnens intresse och komma djupare in 

i temat. På detta sätt kommer vi i beröring med många olika ämnen som matematik, na-

turvetenskap, språk etc. När vi arbetar temainriktat blir det naturligt att jobba 100-

språkligt. 

 

Större och mindre projekt uppstår ur temat på avdelningarna och kan utvecklas åt olika 

håll. I projekten får barnen möjlighet att fokusera på något speciellt. De får ett samman-

hang i det de gör idag, gjorde igår och det de gör imorgon. Deras frågor och funderingar 

blir drivmedel i projektet och ger oss möjlighet att utmana barnen ytterligare.  

 

Pedagogen är medforskare och gör upptäckter tillsammans med barnen. Barns och vux-

nas erfarenheter och intressen bidrar till en ökad förståelse av omgivningen och den värld 

vi lever i.  
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Inne på förskolan skapar vi miljöer som ger barnen lust att utforska, leka och lära. Vi de-

lar av större rum i mindre hörnor där aktivitet och lek skapas. Vi erbjuder barnen varierat 

och genomtänkt material exempelvis återvinningsmaterial och naturmaterial. Vi tillför 

material och ändrar om i miljön efter barnens intressen och behov för ett ökat lärande. 

Utemiljön ger oss rika möjligheter till utforskande och experimenterande på andra sätt än 

inomhus. Vi har tillgång till två utegårdar. Den ena har asfalterade ytor för cyklar, sandlå-

dor och olika lekställningar, samt en liten odlingsplats. Den andra är en stor naturtomt 

med fruktträd, gräsytor och platser för utforskande och lek.  

 

På förskolan har vi en kreativ verkstad som kallas för skattkammaren. Det  utbud som 

finns där är bl.a. naturmaterial, återvinningsmaterial, tillvarataget och skänkt material. 

Detta blandas med köpt basmaterial. Flera företag och privatpersoner är med och berikar 

vår skattkammare med material. 

Skattkammaren används i verksamheten för att främja kreativitet och utmana barnens fan-

tasi.  

 

 

Vår pedagogiska miljö, inne och ute 

Vi vill att vår inne- och utemiljö ska grunda sig på läroplanen och våra värdeord. Miljön 

bidrar till att ge barnen möjlighet att utforska och lära på olika sätt. Det ska vara en öppen, 

välkomnande, trygg, stimulerande och utmanande miljö, där det skapas många möten och 

samtal. För oss är det viktigt att lära sig vårda närmiljön, visa respekt och aktsamhet, både 

utomhus och inomhus.  
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En tydlig organisation 

För att underlätta vårt uppdrag och få en bra organisation att arbeta utifrån, följer vi års-

planen och det pedagogiska året. Årsplanen är som en övergripande kalender av hur ett 

år ser ut med inplanerade aktiviteter och händelser såsom, ansvarsfördelning, utveck-

lingssamtal, drop-in m.m. Pedagogerna har olika ansvarsområden. Förskollärarna har 

huvudansvaret för den pedagogiska verksamheten. Vi tror att våra olika kompetenser 

bidrar till en mångfacetterad verksamhet.  

Vi utgår även från det pedagogiska året som beskriver tidpunkter för temaarbetets olika 

faser med planering, start, avbrott och avslut. 

Varje avdelning formar sedan en organisation för dagen, veckan och terminen som ska 

underlätta att skapa en rytm där projekt, aktiviteter, rutiner, möten och reflektion bildar 

ett sammanhang. 

 

Vi har möten där vi fokuserar på olika delar av verksamheten. På personalkonferensen 

deltar all personal. Varje vecka har vi reflektion och planering i varje arbetslag. Detta är 

en viktig stund där vi delger varandra tankar och diskuterar hur vi arbetar vidare på av-

delningen för att uppnå målen. I vår utvecklingsgrupp finns representanter från olika 

avdelningar. I den träffas vi och diskuterar hur verksamheten kan utvecklas vidare och 

tar sedan upp det på personalkonferensen. Vi strävar efter att ha en reflekterande kultur 

där vi  hjälps åt att tänka och reflektera inom avdelningarna, mellan avdelningarna och 

tillsammans på enheten. Den viktigaste fortbildningen är för oss den som sker inom den 

egna förskolan. Genom att vi har olika erfarenheter och kompetenser, kan vi vara en stor 

resurs för varandras utveckling och lärande.  

Vi deltar även i nätverk, kurser och fortbildningar vilket också bidrar till att höja vår 

kompetens.  

Vi tror på att skapa en reflekterande kultur där vi organiserar mycket av den barnfria tiden 

tillsammans i arbetslagen så att vi kan hjälpa varandra att se på saker ur olika perspektiv 

och att alla ska känna sig delaktiga.   

Vi tror att arbetet med vår verksamhetsidé kommer att ge Pingstliljans förskola en stärkt 

identitet och en bra nulägesbeskrivning var vi står teoretiskt och praktiskt. Vi är övertyga-

de om att den kan bli en stor hjälp i förskolans utveckling framöver då den ger en bild av 

var vi är idag, vilket skapar bättre förutsättningar för att staka vilken väg man ska gå i 

framtiden. 
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Läroplanen och hur vi arbetar mot målen 
 
 

Läroplanen för förskolan är det dokument som förskolan ska arbeta utifrån och   är indelat 

i olika avsnitt. Första delen har en beskrivande text om hur förskolan ska fungera.  

I nästa del anges mål att sträva mot och avslutningsvis följer riktlinjer för olika aspekter av 

verksamheten. All kursiv text i de här delarna av verksamhetsiden är hämtad från Läropla-

nen.   

 

Normer och värden 

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för 

vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, 

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att 

hjälpa andra, 

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman 

och livsfrågor i vardagen, 

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell lägg-

ning eller funktionsnedsättning, och 

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. 

 

Vi strävar mot målen genom att vi: 

undersöker och synliggör grundläggande värden och etiska dilemman tillsammans 

med barnen genom ex. lek, sånger, drama, berättelser, samtal och reflektioner. 

 

möter varje barn och vuxen som kommer i kontakt med vår verksamhet med öppen-

het och respekt. Vi försöker vara goda föredömen för varandra och för barnen.  
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Utveckling och lärande 

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar 

barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verk-

samheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och 

stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin om-

värld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verk-

samhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av 

barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kul-

turer, 

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och 

förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, 

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse 

för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande 

lyfter värdet av olikhet som något positivt tillsammans med barnen. Det kan handla 

om att man tänker olika eller gör på olika sätt och att vi kan lära av varandra. Här 

blir det också viktigt att lära sig förhandla och att respektera andra.  

har tydliga ramar, förhållningsregler och försöker anpassa ansvar efter förmåga. 

introducerar barnen när de kommer till nya avdelningar eller när vi tar fram nytt 

material. Introduktion kan ske genom att vi samtalar om att ha omsorg om material 

och miljö, genom att visa hur man använder sig av materialet, och framförallt låter 

barnen utforska det så att de kan skapa sig en relation till det.  

som förskola är engagerade i projekt för att hjälpa utsatta barn. På så sätt blir det 

naturligt att prata om att andra lever under andra förutsättningar än vi, t.ex. Caminul 

Felix (se faktaruta på sidan 24). 
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tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya 

sätt att förstå sin omvärld, 

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar 

och försöker förstå andras perspektiv, 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra, 

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommuni-

kativa funktioner, 

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda 

sig av, tolka och samtala om dessa, 

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, 

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egen-

skaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och för-

ändring, 

 utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 

pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp, 
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utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, 

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, 

natur och samhälle påverkar varandra, 

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kun-

nande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och 

samtala om naturvetenskap, 

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 

fungerar, 

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 

material och redskap, och  

som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin 

förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. 

Vi strävar mot målen genom att vi: 

varje dag har olika möten där alla får möjlighet att komma till tals och får känna att 

man blivit bekräftad och sedd. Vi vill stärka barnens självkänsla och tillit till sin 

egen förmåga. Det kan handla om att uppmuntra barnen att våga ta plats, delge sina 

tankar i samling eller prata inför andra. En sund och god självkänsla hjälper dem att 

stå för vad de tycker och tänker och vara öppna för andras tankar. Vi uppmuntrar 

till dialog, reflektion och förhandling, tillsammans med barnen och barnen emellan. 

På så sätt kan de komma fram till olika lösningar och se saker ur olika perspektiv. 

Barnen vinner nya kunskaper. Som medforskande pedagoger tillför vi material ut-

ifrån barnens intressen och vad vi tror kan bidra till lek, experiment och en stimule-

rande och utmanande miljö för barnen.  

 

erbjuder en tillåtande och rik miljö där barnen uppmuntras att undersöka och pröva 

nya material och tekniker. Vi pedagoger vill förmedla att vi tror på barnen och att 

de många gånger kan mer än vad de själva tror. Vi är övertygade om att detta stär-

ker både deras självkänsla och identitet. 

 
delar in barnen i mindre grupper under delar av dagen. I en mindre grupp får barnen 

mer plats, blir ofta mer aktiva och har lättare att komma till tals. Som pedagoger 

upplever vi att vi kommer närmare barnens tankar, funderingar och göranden.  
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är barnen att förskolans miljö är allas ansvar, dvs. vi vårdar och är rädda om det 

material som finns. Vuxna på förskolan ska vara goda föredömen.  

 

värdesätter utevistelse på våra gårdar och i skogen. Där får barnen möjlighet att 

utveckla bl.a. grovmotorik, balans och rumsuppfattning. Rörelseglädje väcks. Vi 

har en kock  på förskolan, som lagar mat från grunden. Varje dag äter vi frukt och 

har sov- och läsvila för att få en väl avvägd dagsrytm. Vi lär barnen vikten av en 

god hygien och hälsa, t.ex. tvätta händerna efter utevistelse och vid toabesök, att 

klä sig efter väder etc. 
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erbjuder material som uppmuntrar, inspirerar och utvecklar barnens intresse för 

symboler och skriftspråket på olika sätt. Det kan vara genom papper och penna, 

ordbilder, spel, pussel, lera, bokstavsmagneter, natur material, m.m. Vi använder 

oss av böcker, sång, rim och ramsor och berättande av olika  slag.   

 Vi läser både fakta- och skönlitterära böcker och samtalar kring det vi har läst. 

 Tillsammans med barnen reflekterar vi kring deras lärande genom utskrivna 

 dokumentationer, på ipad, i pärmarna samt på datorn. Det kan vara både  bilder, 

 filmer och text. Barnen ges möjlighet att använda olika medier som tidningar, 

 böcker, datorer och ipad för att söka information och kunskap. 

 

vuxna på förskolan använder ett rikt och trevligt språk. Vi ser leken som ett viktigt 

forum där barnen kommunicerar med varandra och prövar olika ord och begrepp.  

 

erbjuder en miljö där barnen har möjlighet att använda sin kreativitet och förmedla 

sina upplevelser på olika sätt. Det finns byggrum med olika byggmaterial, ateljéer 

med skapande aktiviteter, rum för musik, dans, drama, rörelse och rollek. Vi arbe-

tar temainriktat där vi strävar efter att utforskar olika områden med hjälp av många 

uttrycksformer. På förskolan finns en ateljérista (pedagog med konstutbildning) 

som inspiratör och tillgång för de olika avdelningarna. 

 

strävar efter att forma en miljö där barnen har möjlighet att möta matematik och 

utforska den på olika sätt under hela dagen. Matematik är för oss på förskolan ett 

brett begrepp där ex. form, mängd, ordning, tid och mätning ingår. Det kan handla 

om att pärla efter mönster och former, bygga med klossar, jämföra hur lång man är 

osv. Vi använder former på overhead och ljusbord. Sortera och plocka ihop, och få 

rätt sak i rätt låda. Barnen prövar olika tankar och funderingar genom att använda 

tyngd, vikt, längd och bredd. Vi ser matematiken på gården när barnen klättrar 

över och under, utforskar högt och lågt m.m. Utforskandet av matematiken sker 

ständigt i vår dagliga verksamhet. 

 
 kontinuerligt vistas i naturen och i förskolans naturtomt. Frågor väcks och tillsam-

mans kan vi prata om naturens olika kretslopp och om hur människor, djur och 

natur påverkas av varandra. En hållbar framtid och allemansrätten är områden vi 

pedagoger vill lyfta i dessa sammanhang.  

 På förskolan lyfter vi vikten av att ta hand om det material vi har och att motarbeta 

 ”slit- och slängkultur”. Vi sorterar material för återvinning och återanvändning.  
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utnyttjar årstiderna och lyfter fram skiftningar i natur och klimat, ex. hur regn blir 

till snö på vintern och vatten fryser till is. På så vis kan barnen få förståelse för hur 

djur, natur och människor påverkar varandra. Vi lyssnar in barnens intressen. Deras 

nyfikenhet leder oss vidare och tillsammans kan vi utforska sådant varken vi eller 

barnen har tänkt på tidigare. Tillsammans letar vi faktakunskaper och prövar bar-

nens egna teorier och funderingar.  
 

uppmanar barnen att dokumentera sina tankar och teorier genom att rita, ta kort, 

skriva eller berätta muntligt och sedan visa för någon annan hur de tänkt. 
 

uppmärksammar tekniken i vardagen och i närmiljön, t.ex. varför det kommer vat-

ten i kranen när man vrider på vredet eller hur lampor släcks och tänds. Vi utforskar 

och prövar barnens teorier. Barnen får möjlighet att pröva olika material, tekniker 

och redskap tillsammans med engagerade pedagoger. Vi för samtal med barnen om 

olika tekniska hjälpmedel och ser vilken funktion de fyller. Hur skulle vår matvagn 

fungera utan hjul. Vad skulle hända om vi t.ex. inte hade någon matvagn. Vi prövar 

i vår vardag olika fysikaliska fenomen t.ex. friktion, hävstångseffekt och balans. 
 

tar vara på våra svenska högtider, traditioner och värden. Vi lyfter de kristna högti-

derna och värdena vilka vi ser som en viktig del av vårt kulturarv. Den svenska 

sång– och sagoskatten är också ett kulturarv som vi vill ge vidare till barnen. Vi 

uppmärksammar även barnen på andra kulturer, så att de blir medvetna om dessa 

och utvecklar en känsla av respekt för dem. Vi tar tillvara på och ser våra olikheter 

och likheter som en tillgång i lärandet.  
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Vi lyfter olika språk genom att vi använder oss av sånger, böcker och ramsor på 

andra språk. Vi tar hjälp av familjer till barn som har utländsk bakgrund och om de 

vill får de berätta om sin kultur. Vi  använder tekniska hjälpmedel som pedagogiska 

hemsidor, översättningsappar samt spel i Ipad för att främja barnens hemspråk. Vi 

vill också låta barnen pröva smaker från olika delar av världen. ex. genom att ha en 

internationell vecka i köket eller servera frukt från olika länder och uppmärksamma 

detta. 

 



 

27 

Barns inflytande 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala ut-

veckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för 

miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för 

bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verk-

samheten. 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 

påverka sin situation, 

• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, 

• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få 

delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 

 

Vi strävar mot målen genom att vi: 

formar aktiviteter där barnen får möjlighet att uttrycka sina åsikter, tankar och att 

prata inför grupp. Vi låter barnen vara delaktiga i olika beslut som rör verksamhe-

ten, ex. om miljön ska förändras, materialinköp, gemensamma förhållningsregler 

osv. Några gånger om året intervjuar vi barnen, angående hur de trivs och vad de 

tänker om förskolan. Genom delaktighet kan barnen utveckla en positiv självbild. 

De får verktyg för att förstå demokratins idé.  

 

försöker skapa en förståelse hos barnen, att vår förskola är en plats som vi tillsam-

mans behöver vårda och ta hand om. Vi introducerar material och föregår med gott 

exempel i att vara rädda om sakerna, både inne och ute. Vi dramatiserar och pratar 

om olika vardagssituationer som uppstår på förskolan, för att få barnen att reflektera 

kring sina egna handlingar och hur man är mot andra. Vi tar också hjälp av litteratur 

där man kan diskutera olika karaktärers handlande tillsammans med barnen. 

 

vill skapa en tillåtande, respektfull och öppen atmosfär i grupperna. Vi tror att det 

finns ett stort värde i att samarbeta. När man är tillsammans i en grupp utvecklas 

demokratiska principer, varje individs rätt till sin åsikt, rätten att tycka olika, re-

spekt för andra, förhandling, argumentation och att hitta sätt att bestämma tillsam-

mans.  
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Förskola och hem 

Vårdnadshavaren har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska 

komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barns ska 

kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett 

nära och förtroendefullt samarbete med hemmet. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom 

ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att försko-

lan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och för-

äldrarnas möjligheter till inflytande. 

 

Pingstliljans mål  

Förskolan strävar efter att:  

ha ett gott samarbete med barnens familjer 

vårdnadshavare får information om hur förskolan arbetar och vad deras barn är med 

om på förskolan. 

alla känner sig välkomna och sedda.  

varje vårdnadshavare känner att deras barn får stöd och utmaningar efter behov. 

vårdnadshavare ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande. 

 

Vi strävar mot målen genom att vi: 

får kunskap om barnet och dess familj samt skapar en relation till familjen när bar-

net börjar på förskolan och introduceras i verksamheten. 

 

tar tillvara den kunskap och erfarenhet som finns hos våra familjer och ser den som 

en tillgång i verksamheten. Vi uppmärksammar och försöker förstå den kultur bar-

nen och familjerna lever i.  

 

ger kontinuerlig muntlig och skriftlig information om verksamhetens innehåll, t ex 

via daglig kontakt, månadsbrev och blogg. Barnen har en egen pärm där föräldrarna 

ges möjlighet att bli delaktiga i sina barns lärande både individuellt och i grupp 
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i utvecklingssamtalen fokuserar vi på förskolans och hemmets roll för det enskilda 

barnet. Vi använder olika typer av dokumentationer som utgångspunkt i samtalet 

med föräldrarna. Detta för att ge barnet de bästa förutsättningarna för fortsatt ut-

veckling. 

 

har en rik och stimulerande miljö som på olika sätt kan komplettera barnens hem-

miljö.    

 

uppmuntrar familjerna att delta i och ge dem möjlighet att påverka verksamheten 

genom daglig kontakt vid lämning och hämtning, föräldramöte, föräldraenkäter, 

föräldraförening, utvecklingssamtal, drop-in fika m.m. 

 

skapar samhörighet och ge-

menskap mellan familjerna 

och förskolan genom försko-

lans egna traditioner som mid-

sommarfest, luciafirande etc. 

 

samarbetar med familjerna 

och de externa tjänster som vi 

har tillgång till  t.ex. special-

pedagog, logoped etc. för att 

ge barnen det stöd som de 

behöver och har rätt till. 
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Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem 

Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan 

och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt 

perspektiv. Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller 

för respektive verksamhet. 

 

När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda 

uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången 

till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt 

stöd. 

Pingstliljans mål 

Förskolan strävar efter att:  

barn och familjer känner sig trygga inför starten i förskoleklass  

vi ska ha ett gott samarbete med Tenhultsskolans personal och Pingstliljans fritids-

hem.  

 

Vi strävar mot målen genom att vi  

besöker Tenhultsskolan ett flertal gånger under vårterminen. Vi äter lunch i skolans 

matsal, har gymnastik i idrottshallen och bekantar oss med skolans gård. Vi träffar 

lärare och blivande klasskamrater på skolan och i skogen. Vi bjuder även in försko-

leklasspedagogerna till oss för att möta barnen på förskolan. 

 

deltar i ”lövgruppssamarbetet” där vi träffar andra femårsgrupper i Tenhult under 

vårterminen. 

 

har överskolningssamtal med förskoleklasspedagogerna där vi försöker lyfta bar-

nens styrkor och lärande.  

 

gör ett förslag på klassindelning inför blivande förskoleklasser. Barn och föräldrar 

ges möjlighet att komma med önskemål angående detta.  

 

har ett gott samarbete med skolan och tillsammans följer en handlingsplan för över-

gång till Tenhultsskolans förskoleklass 

 

låter barnen vistas i fritids lokaler. De möter fritidsbarn och fritidspedagoger flera 

gånger per dag. Detta sker under hela året i femårsgruppen. 
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Uppföljning, utvärdering och utveckling  

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärde-

ras och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande 

behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja 

och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande 

och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs 

också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till 

vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten 

som intressant, rolig och meningsfull. 

 

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens 

organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre ar-

betsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka 

åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utveck-

las, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resul-

tat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett 

tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras rös-

ter ska lyftas fram. 

 

Pingstliljans mål 

Förskolan skall: 

dokumentera och utvärdera hur vi följer läroplanen och skollagen så att vi ser att vi 

håller en god kvalité 

 

genom pedagogisk dokumentation dokumentera, följa upp och analysera barnens 

utveckling och lärande för att utvärdera förskolans verksamhet 

 

dokumentera och utvärdera hur förutsättningar, struktur, innehåll, förhållningssätt 

och pedagogiska processer bidrar till att utveckla verksamheten  
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Vi strävar mot målen genom att vi  

på varje avdelning dokumenterar vårt arbete löpande i en reflektionsmall. I doku-

mentet samlar vi erfarenheter från föregående termin och vad vi ska fokusera på just 

nu. Där samlas även våra observationer, dokumentationer och reflektioner. Med 

hjälp av det insamlade materialet analyserar vi kontinuerligt vår verksamhet och 

barnens lärande.  

Vi diskuterar hur vi kan forma verksamheten för att på bästa sätt utmana barnen 

vidare.   

på varje avdelning gör en kvalitetsredovisning två gånger per år. Där utgår vi från 

ovan nämnda reflektionsmall och analyserar vårt arbete utifrån följande aspekter: 

vårt/våra prioriterade läroplansmål, föräldrars åsikter och tankar, vårt arbete och roll 

som pedagoger, barnens lärande samt någon form av intern eller extern utvärdering.  

Resultatet av vår analys sammanfattas och utgör vår kvalitetsredovisning. Med  

hjälp av den kan vi täcka in en relativt bred bild av förskolans arbete. Det ger en 

god grund för att se hur förskolan kan utvecklas vidare. I redovisningen noteras vad 

vi tar med oss från året som gått och som vi vill följa upp nästkommande termin.  
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Läroplan för grundskolan,  
förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 (LGR 11) 

I första delen av vår verksamhetsidé har vi formulerat den värdegrund som både förskolan 

och fritidsverksamheten vilar på. Fritidshemmet, grundskolan och förskoleklassen har 

dock en egen läroplan, Lgr 11. Den är indelad i tre olika avsnitt, skolans värdegrund och 

uppdrag, övergripande mål och riktlinjer och kursplaner. Här följer vår tolkning av avsnit-

tet mål och riktlinjer. Vi har utgått från de områden som är tillämpliga för fritidshemmet. 

Normer och värden 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 

 

Mål 

Skolans mål är att varje elev 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om 

mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfa-

renheter, 

• respekterar andra människors egenvärde, 

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt med-

verkar till att hjälpa andra människor, 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen, och 

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

Vi strävar mot målen genom att vi: 

undersöker och synliggör grundläggande värden och etiska dilemman tillsammans 

med barnen genom ex. lek, värderingsövningar, drama, berättelser, samtal och re-

flektioner. 

arbetar med projekt kring familjebyarna Caminul Felix, se faktaruta s.41.  Detta kan 

innebära att barnen tillverkar saker som de säljer. Pengarna skickas sedan vidare till 

familjebyarna. På detta sätt får våra barn perspektiv och får se hur barn kan ha det i 

andra länder och visa att man kan vara en god medmänniska.  

möter varje barn och vuxen som kommer i kontakt med vår verksamhet med öppen-

het och respekt. Vi vill vara goda föredömen för varandra och för barnen.  
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lyfter värdet av olikhet som något positivt tillsammans med barnen. Det kan handla 

om att man tänker olika eller gör på olika sätt, och att vi kan lära oss något av var-

andra. Att lära sig vikten av att kunna förhandla och respektera den andre blir också 

viktigt i det här sammanhanget. 

har tydliga ramar och förhållningsregler och försöker anpassa ansvar efter förmåga. 

introducerar barnen när de kommer nya till fritids eller när vi tar fram nytt material. 

Introduktion kan ske genom att vi samtalar om att ha omsorg om material och miljö 

och genom att visa hur man använder sig av materialet. 
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Kunskaper 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nöd-

vändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt ut-

bildning. 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att 

lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukture-

rad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva 

efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. 

 

Mål 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, 

• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, 

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna 

tillit till sin egen förmåga, 

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grun-

dade på kunskaper och etiska överväganden, 

• kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i 

livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, 

• har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokra-

tiska värderingar i skolan och i samhället, 

• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, 

• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön 

och samhället, 

• kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama 

och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, 

• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, ska-

pande och lärande, och 

 

Vi strävar mot målen genom att vi: 

vill stärka barnens självkänsla och tillit till sin egen förmåga. Det kan handla om att 

uppmuntra barnen att våga ta plats, delge sina tankar i samling eller prata inför 

andra. En sund och god självkänsla hjälper dem att stå för vad de tycker och tänker 

och vara öppna för andras tankar. Vi uppmuntrar till dialog, reflektion och förhand-

ling, tillsammans med barnen och barnen emellan. På så sätt kan de komma fram 

till olika lösningar och se saker ur olika perspektiv. Barnen vinner nya kunskaper. 

Som medforskande pedagoger tillför vi material utifrån barnens intressen och vad vi 

tror kan bidra till lek, experiment och en stimulerande och utmanande miljö för bar-

nen.  
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anpassar verksamheten efter de barn vi har på fritids. 

 

erbjuder en tillåtande och rik miljö och verksamhet där barnen uppmuntras att un-

dersöka och pröva olika aktiviteter, material och tekniker. Vi pedagoger vill för-

medla att vi tror på barnen och att de många gånger kan mer än vad de tror.  

 

erbjuder en pedagogledd aktivitet varje dag. Detta för att det ska finnas en förbe-

redd aktivitet för barnen, som kan ge dem möjlighet att pröva nya sätt att göra friti-

den meningsfull.  

 

liksom förskolan arbetar 

med temat hållbarhet. 

Främst fokuserar vi på 

hållbara relationer och hur 

man är mot varandra för att 

kunna leva och fungera 

tillsammans i vårt samhäl-

le. Vi lyfter vikten av att 

värna om sin egen hälsa, 

att äta sunt, röra på sig, 

vila och ha roligt m.m. På 

fritidsgården har vi plats 

för egen odling där vi till-

sammans utforskar och lär 

oss om hur naturen funge-

rar och påverkar oss.  

 

 



 

37 

Elevernas ansvar och inflytande 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta 

alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att 

ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor 

som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter de-

ras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska 

behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. 

Mål 

Skolans mål är att varje elev 

tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i 

skolan, och 

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demo-

kratiska former. 

 

Vi strävar mot målen genom att vi: 

Är medvetna om att barnen är hos oss på sin fritid. Därför bygger verksamheten på frivil-

lighet. Barnen har stort inflytande över sin dag på fritids och möjlighet att påverka den, 

bland annat genom fritidsråd.  
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Skola och hem 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de 

bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. 

 

Pingstliljans mål 

Fritidshemmet strävar efter att:  

ha ett gott samarbete med barnens familjer 

vårdnadshavare får veta hur fritidshemmet arbetar och vad deras barn är med om 

under dagarna. 

alla känner sig välkomna och sedda.  

varje vårdnadshavare känner att deras barn får stöd och utmaningar efter behov. 

vårdnadshavare ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande. 

 

Vi strävar mot målen genom att vi: 

tar tillvara den kunskap och erfarenhet som finns hos våra familjer och ser den som 

en tillgång i verksamheten. Vi uppmärksammar och försöker förstå den kultur bar-

nen och familjerna lever i.  

 

ger kontinuerlig muntlig och skriftlig information om verksamhetens innehåll, t ex 

via daglig kontakt, månadsbrev och blogg.  
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Övergång och samverkan 

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika 

varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och 

lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt 

samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter 

till. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive 

verksamhet. 

Pingstliljans mål 

Fritidshemmet strävar efter att:  

barn och familjer känner sig trygga med övergången från förskoleklass och skola 

till fritidshemmet  

ha ett gott samarbete med Tenhultsskolans personal och Pingstliljans förskola. 

 

Vi strävar mot målen genom att vi  

har ett samarbete och en dialog med föräldrar och skolans pedagoger. Vi lämnar 

och hämtar barnen vid skolan. 

 

har ett utökat samarbete med skola och föräldrar kring barn i behov av särskilt stöd. 

 

har ett nära samarbete med Pingstliljans förskolas pedagoger och kan vid behov 

hjälpa varandra i verksamheten. 

 

pratar med barnen om hur deras skoldag har varit och följer upp vid behov.   
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Slutord 

Vi tror att arbetet med vår verksamhetsidé ger Pingstliljans förskola en stärkt identitet och 

vi är övertygade om att den blir ett viktigt verktyg i förskolans utveckling. Den ger en bild 

av var vi är idag och skapar goda förutsättningar för att staka ut vilken väg vi ska gå i 

framtiden. 
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Faktaruta 
 

 

Pedagogisk dokumentation  handlar om att genom dokumentation få syn på och lära 

om vad det är som sker i en process, ett projekt eller en speciell situation. Det handlar om att synliggöra 

lärandet för barn och pedagoger. Dokumentationen ska berätta vad barnen undersöker, hur de tänker och 

utforskar sin omvärld. Genom att fånga det barnen intresserar sig för och deras dialoger via film, foto, 

anteckningar eller genom barnens alster, kan man få syn på och lära sig om barnens lärande och utveck-

ling. När dokumentationen används som ett reflektionsmaterial för pedagoger och barn blir den en peda-

gogisk dokumentation. Reflektionen gör det möjligt att få syn på miljöns, materialens, verktygens, peda-

gogernas och barnens betydelse i lärandesituationer. Tanken är att den pedagogiska dokumentationen ska 

leda till ett tänkande framåt, hur vi kan utmana barnen för att de ska komma vidare. 

 

Medforskande pedagoger  arbetar för att utmana barnens olika teorier för att leda lä-

randet vidare. Den ser möjligheter och skapar tron på att allt är möjligt, istället för att sätta gränser utan 

eftertanke. Pedagogen är reflekterande i sitt arbete och lägger mycket fokus på barnens lärprocesser. Den 

är flexibel och är en inspiratör som både låter sig inspireras av barnens nyfikenheter och håller deras 

olika frågor vid liv. 

 

Det kompetenta och kunskapssökande barnet  beskriver en syn på bar-

net som en person med en levande nyfikenhet och en inneboende vilja att utforska. Barnet har erfarenhe-

ter som det tar med sig i livet. Barnet har rätt till sina egna tankar, funderingar, åsikter och till sitt eget 

sätt att utrycka sig. Med det kompetenta barnet framför ögonen blir det självklart att göra barnet delak-

tigt, att utmana, erbjuda möjligheter att utforska världen och att skapa möten emellan människor. 

 

100 språk  Begreppet ”De hundra språken” härstammar från en dikt av Loris Malaguzzi som talar 

om barns många olika uttryckssätt och vikten av att barn får använda dessa och förbinda dem. Om vi 

undersöker en blomma med hjälp av många olika aspekter och uttryck, så blir vår kunskap om blomman 

rikare. På förskolan får barnen uttrycka sig på många olika sätt med exempelvis bilder, dans, matematik, 

teater, lera och musik. De olika uttryckssätten kompletterar och berikar varandra. Barn kan lättare få 

möjlighet att binda samman olika företeelser, intryck och händelser genom estetiska uttryck.  

 

Caminul Felix Caminul Felix är en fristående, kristen organisation och driver två familjebyar i 

västra Rumänien sedan 1990. Felixverksamheten arbetar med familjer och hem i Felixbyar som tar hand 

om övergivna och föräldralösa barn.  Pingstliljan är sedan flera år med och stödjer verksamheten i Rumä-

nien via Caminul Felix. 

 

 

  


