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Inledning 
 
Innehållet i förskolans utbildning utgår från Skollagen, Läroplanen och Barnkonventionen. 
 
Vi arbetar för en förskola där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet och 
delaktighet. Förskolans miljöer ska stimulera till utveckling och lärande. 
 
Varje barn skall känna sig sedd och bekräftad samt kunna se tillbaka på sin förskole tid med 
glädje. 
 
Arbetsplanen utbildningsåret 2021 - 2022 innefattar två gemensamma områden: 

• Hållbar utveckling 
• Mångfald 

 
Varje avdelning planerar hur undervisningen ska genomföras. 
 
Förutom dessa två områden fortsätter arbetet med: 
 

• Språkplanen – ska användas som stöd i det språkutvecklande arbetet för att skapa 
progression och likvärdighet i kommunens förskolor, när det gäller de språkliga målen 
i läroplanen. 
 

• Digitalisering – en personal från varje avdelning kommer att delta i RUCs 
professionssatsning: ”Nyfiken på utveckling av digitalisering i förskolan” under 
utbildningsåret. Satsningen innebär att deltagarna får ta del av föreläsningar med såväl 
forskare som yrkesverksamma, som delar med sig av sina erfarenheter.  
 

• Infomentor – arbetet i lär-plattformen fortsätter. All personal ska vara insatta i 
verktyget och delaktiga i dokumentationsarbetet. Vid behov av stöd – kontakta Frida 
Axelsson. 
 

• Matematikplan – en arbetsgrupp skapar ett stöd i arbetet mot de matematiska målen.  
Stödet beräknas vara klart under hösten. 
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Hållbar utveckling 
 
Lpfö 2018  
En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att 
tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur 
och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som 
människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som 
miljömässig.  
 
Näringsriktiga måltider och en hälsosam livsstil ska vara en naturlig del av barnens dag.  
Utbildningen ska bidra till att barnen utvecklar sin förståelse för hur detta kan påverka hälsa 
och välbefinnande.  
 
Bakgrund  
Kvalitetsredovisningen för utbildningsåret 2020 - 2021 visar att förskolan behöver fortsätta 
utveckla förståelse för vad Hållbar utveckling (ekonomisk, social och miljömässig) innebär 
samt hur vi ska undervisa barnen för att ge dem möjlighet att utveckla sina kunskaper inom 
området. 
 
Stöd för måluppfyllelse  
För att förbättra utbildningen behöver vi:  
 

• tillvarata barnens nyfikenhet och intressen samt koppla det till de mänskliga 
rättigheterna, miljö- och livsstilsfrågor. 

• ge barnen möjlighet att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens 
olika kretslopp. 

• ge barnen möjlighet att utveckla förståelse för hur människor, natur och samhälle 
påverkar varandra samt hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar 
utveckling. 

• förmedla en hälsosam livsstil med bra matvanor. 
• se över hur vi ska använda våra digitala verktyg under detta område. 

 
Genomförande (Planeras på varje förskola/avdelning) 
 
Dokumentation  
Vi dokumenterar utbildningen, pedagogernas undervisning och barnens lärprocesser i text och 
bild i InfoMentor med mera. 
 
Analys/Utvärdering  
Arbetsplanen följs upp och analyseras kontinuerligt, del utvärderas i slutet av december och 
utvärderas i april 2022. 
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Mångfald  
  
Lpfö 2018  
Det svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors förmåga 
att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social 
och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald.   
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och 
mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.   
  
Bakgrund 
I förskolan i Filipstads möts barn och vuxna från många olika kulturer.  
Kvalitetsredovisningen för utbildningsåret 2020 - 2021 visar att förskolan behöver utveckla 
kunskaper, förståelse och arbetssätt som främjar inkludering och allas lika värde. 
 
Stöd för måluppfyllelse  
För att förbättra utbildningen behöver vi:  
 

• förmedla till barnen att olikheter är en tillgång.  
• skapa en välkomnande och inbjudande förskola för alla barn och vuxna. 
• skapa en tillitsfull och öppen relation mellan förskolan och hemmet. 
• ge barnen förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet. 
• ge barnen förutsättningar för att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 
• ge barnen kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att 

leva i ett samhälle präglat av mångfald. 
• skapa intresse för närmiljön, samhällsfunktioner och det lokala kulturlivet. 
• se över hur vi kan ta stöd av ”Riktlinjer för mottagande av barn och vårdnadshavare 

med annat modersmål” och häftet ”Hur gör man?”. 
• se över hur vi ska använda våra digitala verktyg under detta område. 

 
Genomförande (Planeras på varje förskola/avdelning) 
 
Dokumentation  
Vi dokumenterar utbildningen, pedagogernas undervisning och barnens lärprocesser i text och 
bild i InfoMentor med mera. 
 
Resultat/Analys/Utvärdering  
Arbetsplanen följs upp och analyseras kontinuerligt, del utvärderas i slutet av december och 
utvärderas i april 2022. 
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