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Förskoleverksamhetens vision 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vi vill arbeta för en verksamhet där 
alla mår bra, har inflytande, känner glädje, 

trygghet och delaktighet. 
Verksamheten skall präglas av goda                           

miljöer som stimulerar till utveckling. 
    Varje barn skall känna sig sedd och                 
bekräftad och kunna se tillbaka på sin 

förskoletid med glädje. 
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Inledning 
Avdelning Norrgården är en tillfälligt öppnad avdelning på förskolan Villekulla. Norrgården 
består i dagens läge av en barngrupp, tre dagar i veckan. Barnen har idag tillgång till lunch i 
matsalen tillsammans med två övriga avdelningar från Villekulla. På Norrgården går i första 
hand barn med allmän förskole plats. Det innebär att man har endast 15 timmar i veckan och 
inte kan få utöka sin tid för annat. I dagsläget fungerar Norrgården som en förberedande 
avdelning för våra asylbarn. Två personal är anställda.  
 
 
 

Skollag och läroplan 
Förskolan styrs av skollag och läroplan. I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter 
barn, elever och deras vårdnadshavare har. Regeringen har fastställt en läroplan, där det står 
om förskolans värdegrund och vilka mål och uppdrag förskolan har. 
 
 
Den mångkulturella förskolan 
Norrgården är en mötesplats för människor från olika sociala miljöer och kulturer. Vi ska 
kunna samspela socialt och ha bra relationer till varandra. Alla behöver bli positivt bekräftade, 
omtyckta och känna gemenskap och samhörighet. 
För arbete i mångkulturella grupper krävs medvetenhet om barnens språkliga och kulturella 
bakgrund. Det handlar om att stödja barnens kulturella identitet och de flerspråkiga barnens 
språkutveckling, både i modersmålet och i det svenska språket. 
För att få en likvärdighet i mottagandet av barn med annat modersmål än svenska finns en 
arbetsplan/handlingsplan. Antalet flerspråkiga barn ökar och att stödja barns språkutveckling 
och den kulturella mångfalden är därför en viktig uppgift för förskolan. 
 
 
 
Likabehandlingsplan 
Norrgården arbetar utifrån Likabehandlingsplanen som finns i Filipstads kommun.      
Likabehandlingsplanen ska presentera förskolans arbete för att främja barns lika rättigheter, 
integritet samt åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling. Man gör 
en egen kartläggning utifrån sin barngrupps specifika behov och är internt arbetsmaterial. 
 
Vi arbetar för en verksamhet där alla mår bra, känner glädje, trygghet och delaktighet. 
Verksamheten skall präglas av goda möten och miljöer som stimulerar till utveckling. Varje 
barn skall känna sig sedd och bekräftad och kunna se tillbaka på sin förskoletid med glädje. 
Utifrån barnens behov, intressen och förmågor har vi arbetat fram en plan och ett arbetssätt. 
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Normer och värden 
 
Lpfö 98/16 
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för 
vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem 
 
 
För att sträva mot målen i LPFÖ 98/16 ska personalen på förskolan: 

• aktivt arbeta med normer och värden som en integrerad del i arbetet med individens 
utveckling och lärande 

• sträva efter att se det unika hos varje individ och medvetet arbetar med olikheterna i 
barngruppen, 

• stärka varje individs rätt till sin egen integritet 
• aktivt arbeta för jämställdhet mellan flickor och pojkar integrerat i den pedagogiska 

verksamheten, 

Alla vuxna är normgivande förebilder och genom vårt förhållningssätt och agerande 
förankrar vi normer och värderingar hos barnen.  
 
Vi uppmuntrar barnen att spontant hjälpa, trösta och lyssna på varandra, vänta på sin tur 
och att de respekterar varandras olikheter. 
 
 
 
Bakgrund 
 
Pedagogerna/personalen som jobbar på Norrgården skapar rikligt med tillfällen åt barnen för 
att kunna träna sina sociala färdigheter genom t.ex. språkträning, planerade aktiviteter och 
lekar. Då vi idag har en bred mångkulturell förskola med många barn med annat modersmål 
än svenska har vi sett att en god hjälp för vidare utveckling hos barnen gällande t.ex. socialt 
samspel mellan olika kulturer, normer och värderingar stärkts då avdelningen Norrgården har 
möjlighet att samarbeta med övriga avdelningar och pedagoger. Barnen/individerna lär och 
hjäper varandra att nå/komma fram till ett mål denne har. Pedagoger/personal finns till hands 
för vägledning och stöttning.  
 
 
 
 
Utvecklingsområden/Mål 

 
- Vi anpassar oss efter barngruppen och deras behov för att kunna ge bästa 

förutsättningarna till lärande och utveckling samt för att ge möjlighet till att skapa 
relationer.   

- Vi försöker visa på normer och värden som finns inom verksamheten samt i samhället 
för att skapa en god gemenskap/sammanhållning i gruppen  
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- Vi strävar efter att skapa en god trygghet hos barn och vårdnadshavare. Man skall 
känna glädje, tillit, trygghet, samt mötas av ett positivt bemötande i anslutning till 
pedagogerna/verksamheten. 

- Vi visar på olikheter och dess värdegrund genom att bland annat visa varandra respekt, 
ansvarstagande och individens egna integritet.  

 
 
Genomförande: 
 

- Vi skapar tillfällen för sociala sammanhang och samspel. Barnen får integrera sig med  
andra kulturer, normer och värden. T ex gymnastik, ut- och inomhusvistelser, 
aktiveter, språkträning, turtagning. 

- Vi arbetar i mindre grupper för att se till individen och dess lärande. Barnen får då 
större möjlighet att få sin åsikt hörd/sedd samt att få hjälp med det denne behöver.  

- Vi ser inte till könsroller, vi ser till vad individen vill göra och skapar möjligheter till 
barnet utefter vad denne vill och tycker. 

 
 
Dokumentation 
 
Vi dokumenterar händelser/utveckling genom: 
- Lotus 
- Foto 
- Portfolio  
- Planscher 
- Observationer 
- Skriver/dokumenterar ner händelser/utveckling på papper/dator.



Utveckling och lärande 
 
Lpfö 98/16 
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och 
lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar 
och utmanar barnets utveckling och lärande. 
Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. samt ta tillvara och 
stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 
 
 
För att sträva mot målen i Lpfö 98/10 ska personalen på förskolan: 

• återkommande diskutera och reflektera kring vad en helhetssyn på barns utveckling, 
utifrån läroplanen, innebär för det dagliga arbetet i förskolan 

• diskuterar hur läroplanens olika målområden och kunskapsformer kan integreras i den 
dagliga verksamheten på ett sätt som upplevs som meningsfullt för barnen och som 
utmanar deras nyfikenhet och lust att lära 

• diskuterar hur barns utveckling och lärande kan följas och synliggöras för både barn 
och personal som stöd för att vidareutveckla det pedagogiska arbetet 

 
 
Bakgrund 
 
Pedagogerna/personalen ser till barnet och barngruppen i en helhet för att kunna skapa och 
erbjuda en stimulerande och utvecklande miljö. Då Norrgården är en förberedande avdelning 
för asylbarn så prioriterar vi i första hand att arbeta med språkutveckling på olika sätt, t.ex. 
bildpärm, sånger med rörelser, benämna allt vi gör med ord. Barnen är i stort behov av att 
utveckla språket för att kunna göra sig förstådda och förstå andra. Samarbete med övriga 
avdelningar skapar en god förutsättning för det mångkulturella, man lär och utvecklas med 
hjälp av varandra.  
 

 
Utvecklingsområde/Mål 
 

- Vi är uppmärksammade på hur vi delar in oss i mindre grupper för att kunna fånga 
barnets/barnens intressen och koncentration på bästa sätt. Vi delar även upp oss i 
mindre grupper för att kunna hålla en lagon ljudninvå. 

- Hösten 2017 startar fortbildningsainsatser gällande språk och kommunikation, som ska 
hålla på i ca 2 år. Detta medför mer kunskap och förståelse till pedagogerna. 

- Vi visar på olikheter och dess värdegrund, visa varandra respekt, ansvarstagande och 
stärker individens egen integritet.  
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Genomförande 
 

- Vi försöker se till barnens intressen och utvecklingsområden och att fånga deras 
uppmärksamhet genom olika aktiviteter. Vilja till att lära sig/ lära sig nya saker.  

- Vi ser till varje barn och tillgodoser dess behov på bästa möjliga sätt.  
- Vi skapar olika stimulerande miljöer åt barnen för att väcka nyfikenhet, intresse, 

skapande, självständighet – tro till sig själv/självkänsla/självförtroende/sina förmågor, 
mm.  

- Vi skapar tillfällen för att uppmärksamma den egna rätten till sin egna integritet. 
- Vi skapar många tillfällen för att utveckla språk/kommunikation och ta del av det 

svenska språket, t ex genom bildpärm, sånger, läsa sagor/böcker, skriva sitt namn, 
benämna allt vi gör med ord.  

- Vi skapar tillfällen för samspel med övriga avdelningar, t ex ut- och inomhus 
aktiviteter. 

- Vi delar in barn och personal i mindre grupper för bästa möjligheter till utveckling och 
lärande. 
 

 
Dokumentation 
 
Vi dokumenterar händelser/utveckling genom: 

- Lotus 
- Foto 
- Portfolio  
- Planscher 
- Observationer 
- Skriver/dokumenterar ner händelser/utveckling på papper/dator



Barns inflytande 
 
Lpfö 98/16 
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala 
utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för 
miljön i förskolan. 
 
 
För att sträva mot målen i Lpfö 98/10 ska personalen på förskolan: 

• Uppmuntra och stödja barns delaktighet och inflytande samt stödja dem i att ta ansvar 
för sina egna handlingar och förskolans miljö i vardagliga situationer, 

• Utarbeta former för barns delaktighet och inflytande där alla barn ges möjlighet att 
uttrycka sin uppfattning om vad som är meningsfullt och roligt i förskolan. 

 

 
Bakgrund 
 
Pedagogernas/personalens förhållningssätt, bemötande och kommunikation är några 
grundläggande aspekter där grunden till trygga, självständiga, tillmötesgående och 
hjälpsamma barn läggs. Pedagogerna visar på att barnens eget inflytande är av stor vikt, att 
deras/dennes åsik, tankar och ideer blir hörda. Genom att visa varandra respekt, barn och 
vuxna, så skapar vi goda relationer till varandra och det sociala samspelt stärks. Vi visar på att 
olika ideer och handlande medför olika konsekvenser t ex goda handlingar medför positiv 
respons och negativa handlingar medför konsekvenser. 
 
 
 
Utvecklingsområde/Mål 
 

- Vi tar till vara på varje barns ideer och åsikter, vi ser till varje individ. Förskolan skall 
avspegla glädje, trygghet, tillit, utveckling.  

- Vi försärker barnens självförtroend/självkänsla genom att låta barnen själva får prova 
på/ta eget initiativ. Barnen får se resultatet av en idee/handling.  

- Vi utformar vår verksamhet så att barnen känner sig behövda/delaktiga, att de är en 
tillgång för gruppen/verksamheten då dom själva får vara med och bestämma/påverka. 

 
 
Genomförande 
 

• Vi tar tillvara på/skapar tillfällen till eget inflytande och möjligheter att kunna påverka 
hos/till barnen/individerna. Barnen får prova på/ta fram/ner saker själva i den mån de 
klarar av, pedagoger finns till hands för att kunna hjälpa till så att barnet/individen kan 
uppnå det resultat denne vill åt.   
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• Vi uppmuntrar barnens självständighet, ansvarstagande, egna åsikter/ideer samt att 
stärka dem i sin egen rätt till sin integritet, rätten till sin kropp. Vi som pedagoger 
stärker barnet och dess själkänsla/självförtroende, visa på/förmedla fram dennes 
rättigheter t ex Nej är ett nej, stopp är lika med stopp.  

• Vi delar in oss i mindre barngrupper för att ge barnen större möjlighet till eget 
inflytande. Att barnen får känna sig delaktiga och en tillgång för verksamheten.  

 
 
 
Dokumentation 
 
Vi dokumenterar händelser/utveckling genom: 

- Lotus 
- Foto 
- Videoinspelning/filmning  
- Portfolio  
- Planscher 
- Observationer 
- Skriver/dokumenterar ner händelser/utveckling på papper/dator.



Förskola och hem 
 
Lpfö 98/16 
Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje 
barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. 
 
 
För att sträva mot målen i Lpfö 98/10 ska personalen på förskolan: 

• Erbjuda utvecklingssamtal med hjälp av tolk med barnets vårdnadshavare, där barnets 
individuella utveckling, trivsel och lärande diskuteras.    

• ta hänsyn till föräldrars olika möjligheter och förutsättningar att delta i och påverka 
förskolans arbete och ta tillvara deras synpunkter. 

 
 

Bakgrund 
 

Pedagogerna arbetar efter läroplanen för förskolan.Vi skapar tillfällen för kontinuerlig kontakt 
med vårdnadshavare, att informera och följa upp. Pedagogerna visar på och bjuder in 
vårdnadshavare till eget inflytande och ideer, att deras åsikter och tankar är av betydelse för 
verksamheten.  
 
 
 
Utvecklingsområde/Mål 
 

- Vi skall vara tydliga vid introduktionssamtalet om verksamheten och dess uppbyggnad 
och vad som gäller.  

- Vi ska visa att barnens/vårdnadshavarens åsikter är av betydels för verksamheten, att 
de kan vara med och påverka.  

- Vi ska visa vårdnadshavarna att vi som pedagoger är öppna, tillitsfulla, har 
förståelse/förtroende och ett positivt förhållningssätt. 

- Vårdnadshavare/barn skall känna glädje, trygghet, till verksamheten och pedagogerna. 

 
 
 
Genomförande 
 

- Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion under 2-3 dagar. 
- Vid introduktionssamtal får vårdnadshavare information/överblick av verksamheten 

och vad den innebär, t ex regler, normer och värderingar, rutiner, likabehandlingsplan, 
läroplanen, mm.  

- Vi tar hjälp av översättnings appar, engelskaspråket och det egna kroppsspråk för att 
kommunicera med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. 
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- Vi uppmuntrar barn/vårdnadshavare till delaktighet i verksamheten, visa på olika 
vinklar/bjuda in förälder till verksamheten/aktiviteten.  

- Låta vårdnadshavare få/ta del av barnets utveckling och lärande genom t ex 
utvecklingssamtal, uppföljningssamtal, portfolio, planscher,mm. 

- Pedagogerna skall vara ett ansikte utåt, goda förebilder med ett inbjudande 
förhållningssätt. 

- Vi har utvecklingssamtal med tolk minst en gång per år.  
- Vi har julavslutning, vårfest och avslutande samtal. 

 
 
 
Dokumentation 
 
Vi dokumenterar händelser/utveckling genom: 

- Lotus 
- Foto 
- Videoinspelning/filmning  
- Portfolio  
- Planscher 
- Observationer 
- Tolksamtal 
- Utvecklingssamtal 
- Uppföljningssamtal 
- Skriver/dokumenterar ner händelser/utveckling på papper/dator.
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Uppföljning/utvärdering 
 
Hur När Ansvarig 

Utvecklingssamtal Hösten 2017 
Våren 2018 

Sarah, Malin 

Arbetslagets egen 
utvärdering utifrån den 
pedagogiska planeringen 

Summativ bedömning –
Januari 2018 
Utvärdering - maj 2018 

Sarah, Malin 

Föräldraenkät            -----------------            ------------------- 

Barnenkät Höst 2017  Malin 

Uppföljning/reflektion/analys Lotus 
Portfolie 
Observationer 
Dokumenterar händlser på 
papper/dator 

Malin, Sarah 

Uppföljning/reflektion/analys 
utifrån den pedagogiska 
dokumentationen 

Vid eget ap- varje månad  Malin, Sarah 

ALL Vid behov/funderingar Louise  

   

   

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


