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Verksamheten 

Förskolan Solstrålen har fyra avdelningar: 

 Maskrosen 

 Tussilago 

 Smörblomman 

 Gullvivan 

I vår verksamhet arbetar vi utifrån styrdokument: 

 Skollagen 

 Lpfö 98, reviderad 2016 

 FN: s barnkonvention 

 

 

 

 

 

  



Vision 

Vi vill ge barnen en trygg, rolig och lärorik pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet. På Solstrålen vill vi utgå från varje barns individuella behov och 

utforma verksamheten efter barnen, i enlighet med förskolans mål och visioner i Lpfö 98, rev 

2016. Vidare ser vi vikten av samarbete med föräldrar för att kunna ge så bra stöd som 

möjligt till varje barn. Därför är samverkan med hemmen och föräldrainflytande en viktig del 

i vår verksamhet. 

Barns inflytande 

Förskolan är en viktig arena för barns lärande där grunden läggs för att barnen ska förstå vad 

demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter sin förmåga får ta ansvar 

för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen på 

olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

verksamheten.

 



Mål 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och 

åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 

 (Lpfö 98, reviderad 2016) 

Förskola och hem 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 

varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. På Solstrålen vill vi samverka med 

föräldrar och ge dem möjlighet att se hur vi arbetar. Varje läsår anordnar vi ett föräldramöte 

och en gemenskapskväll där barn, föräldrar och personal kan umgås, samtala och lära känna 

varandra. 

Mål 

I enlighet med Läroplanen vill Solstrålen verka för: 

 att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan 

 att ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande 

 att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten  

(Lpfö 98, reviderad 2016) 

 

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshem 

På Solstrålen har vi ett nära samarbete med förskoleklassen. Vi arbetar på ett flexibelt sätt 

och ser till att barn får utmaningar och stöd utifrån sina individuella behov. 

Mål 

I enlighet med Läroplanen vill Solstrålen verka för: 

 att samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för att 

stödja barnens övergång till dessa verksamheter 

 tillsammans med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem uppmärksamma 

varje barns behov av stöd och stimulans 

 (Lpfö 98, reviderad 2016) 

Uppföljning, utvärdering och utveckling 

För att kvalitetssäkra vårt arbete dokumenterar vi, utvärderar och utvecklar verksamheten 

kontinuerligt. Alla aktörer, d v s barn, föräldrar och pedagoger involveras för att 

verksamheten ska ge förutsättningar för barns lärande och utveckling. Utvärdering ska utgå 

från ett tydligt barnperspektiv. 

Mål 

I enlighet med Läroplanen dokumenterar vi, följer upp, utvärderar och analyserar vårt arbete 

på förskolan för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar. 

(Lpfö 98, reviderad 2016) 



Profil 

Solstrålen har en kristen profil vilket innebär att verksamheten genomsyras av vår kristna 

värdegrund och våra kristna traditioner. 

Solstrålen har en naturprofil, vi arbetar regelbundet med utomhuspedagogik och vistas i 

naturen varje vecka under alla årstider. Utevistelse ser vi som viktigt i barns utveckling och 

lärande, samtidigt vill vi ge barnen en förståelse för vår natur och vår miljö. 

Vidare har vi tillgång till en gymnastiksal som vi utnyttjar varje vecka. Fokus vid dessa 

tillfällen ligger på lek och rörelse vilket ger förutsättningar för barnens motoriska utveckling 

och lärande. Det är i form av olika hinderbanor, dans och musik som vi övar grundmotoriska 

färdigheter och stimulerar barnens fantasi. 

 

 

Pedagogiskt verksamhetsår 

Under varje läsår väljer vi vissa ämnesområde från Läroplanen som vi lägger fokus på i vår 

verksamhet. Detta läsår vill vi ge barnen möjlighet att fördjupa sig inom följande ämne: 

normer och värden, mångkultur och matematik.  



Normer och Värden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mål 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt 

för allt levande och omsorg om sin närmiljö”. 

 (Lpfö98, rev. 2016:8) 

 

Vårt mål är att barnen ska få förståelse, respekt och omsorg  

Utvärdering 

Vi använder oss av 

reflektionsprotokoll 

och 

bilddokumentation. 

Process 

Vi vill att barnen ska: 

 säger hej till alla 

 visa tacksamhet 

 lyssna på varandra 

 visa omsorg om och 

är försiktiga med allt 

levande likaväl som 

med naturen 

 vara försiktiga med 

leksaker och lokaler 

 

 

Genomförande 

Vad vi gör… 

 hälsar på alla på ett likvärdigt 

sätt 

 säger tack och tar hänsyn till 

allt levande 

 vi vuxna föregår med gott 

exempel 

Vi låter detta genomsyra våra 

vardagliga situationer, samlingar och 

aktiviteter. 



Mångkultur 

 

 

 

 

”Det svenska samhällets 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 kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett 

alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i 

andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar.”     (Lpfö98, rev. 2016:10)   

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål 

Vi vill att barnen ska utveckla respekt för 

alla människors lika värde oberoende av 

vem de är eller var de kommer ifrån. 

 

 

Process 

Vi vill att barnen: 

 känner trygghet i sig 

själva för att kunna visa 

respekt. 

 ska få möjlighet att vidga 

sina erfarenheter genom 

lek och interaktion 

(samspel) med andra. 

 ska få möjlighet att 

samtala och reflektera 

om våra likheter och 

olikheter. 

 

 

Genomförande 

Vad vi gör… 

 Vi fångar tillfällen att samtala och 

reflektera tillsammans med barnen. 

 Vi använder oss av litteratur och 

material som främjar förståelse för 

mångkulturalitet. 

 Vi vill hjälpa barnen att utrycka sina 

tankar och reflektera genom lek, 

drama, musik, bild och rörelse. 

Utvärdering 

Vi utvärderar med hjälp av 

reflektionsprotokoll och 

bilddokumentation. 



Matematik 

Mål 

 

 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och 

riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för 

mätning, tid och förändring”. 

                                            (Lpfö 98, rev.2016:10) 

 

 

Process 

Vi vill att barnen ska: 

 använda sig av matematik 

och matematiska begrepp 

 urskilja matematik i den 

vardagliga miljön 

 undersöka matematikens 

olika egenskaper 

 

 

Genomförande 

Vad vi gör… 

 utnyttjar det material som 

finns tillgängligt för att 

tydliggöra och utöka 

förståelsen för matematik 

 använder oss av spel, lek, 

matsituationer och andra 

vardagliga aktiviteter 

 undersöker och urskiljer 

matematik i vår närmiljö 

 

Utvärdering 

Vi använder oss av 

reflektionsprotokoll, samt 

bilddokumentation. 

 

 

Mål 

Vi vill arbeta med att undersöka och urskilja 

matematik och matematiska begrepp i vardagen. 

 


