
Verksamhetsmål 2016/17 

 

 

 

 

 

Sammanfattning av mål 

ur följande planer: 

 Likabehandlingsplanen 

 Lokal arbetsplan 

 Verksamhetsplan för köket 

  



Likabehandlingsplanen 

Mål från Lpfö 98/10 

I läroplanen (Lpfö 98/10) finns det under rubriken ”normer och 

värden” mål som vi ska sträva mot. Ett mål från rubriken 

”utveckling och lärande” och två från ”barns inflytande” finns också 

med”. Vi 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 dilemma och livsfrågor i vardagen, 

 förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av 

social bakgrund och avsett kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning 

 sin identitet och känner trygghet i den 

 sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar 

 sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska 

principer 

Våra mål: 

 Alla föräldrar känner sig trygga när de lämnar sina barn hos 

oss. 

 All personal arbetar för att skapa en bra relation till alla 

föräldrar och tänker speciellt på de som är nya. 

 Alla föräldrar är väl förtrogna med likabehandlingsplanen och 

vårt värdegrundsarbete. 

 Barnen ges möjlighet att leka med olika barn och med olika 

aktiviteter genom att pedagogerna ibland bestämmer 

”lekgrupper”. 

  



Lokala arbetsplanen 

Språk  

Läroplansmål:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 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 kommunikativa funktioner 

 Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin 

förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa 

Våra mål: 

 Högläsningen är en planerad aktivitet där böcker väljs med 

omsorg. (Se även under jämställdhet) Till de äldre barnen 

väljs kapitelböcker. 

 Vi fortsätter utveckla firandet av ”Världsbokdagen”  

 Språkförseningar identifieras tidigt och vi hittar övningar och 

aktiviteter som är lämpliga att använda. Vi stöttar föräldrar att 

söka logopedhjälp så tidigt som möjligt när behov finns. 

 

Så här gör vi: 

Genom ett medvetet förhållningssätt pågår språkarbetet hela tiden 

när vi samtalar med barnen och aktivt lyssnar på dem. Vi kommer 

att använda olika språkmaterial och metoder. Till exempel ”Världens 

bästa väska”, Bornholmsmodellen, flanosagor, tecken som stöd, 

ipad, projektorer och dokumentkamera.  

 

 



Jämställdhet 

Läroplansmål: 

 ”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen 

utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Förskolan 

ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelseför alla 

människors lika värde (…) oavsett kön. 

våra mål:  

 Det är en naturlig del i verksamheten att filma olika 

situationer och sedan analysera och reflektera över sitt eget 

och kollegors förhållningssätt.  

 På varje reflektionsmöte har vi det som en punkt att 

diskutera. 

 Både inne och utemiljöerna planeras och iordningsställs 

utifrån ett tydligt perspektiv på barn och inte utifrån kön 

Så här gör vi: 

 Observerar barnens lekmönster och kommunikation. 

 Observerar varandra för att synliggöra vårt språk och 

förhållningssätt gentemot barnen.  

 Granskar vår barnlitteratur, rim och ramsor samt sånger. Har 

boksamtal med barnen. 

 Vi pedagoger tänker på att vi är goda förebilder. ”Barn gör 

som vi gör, inte som vi säger.”   

 Ger barnen och oss pedagoger positiv bekräftelse på 

egenskaper och förmågor. 

 Vi förändrar och utvecklar olika rum och miljöer för att locka 

till lek, utmana barnen och ge dem fler möjligheter och 

erfarenheter. 

 Arbetar ned barnens identitetsskapande gällande kropp, 

självkänsla, självförtroende och självtillit. 

 Arbetar för att få föräldrarna delaktiga. Vi ska vara lyhörda 

och möta eventuellt ifrågasättande på ett professionellt sätt. 

 



IKT/Digitalt lärande 

Lpfö 98/10: 

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer [...] 

utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 

utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera 

och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik 

kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i 

tillämpning.” 

Läroplansmål: 

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs 

så att barnen 

 Ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt 

stimuleras att använda hela sin förmåga 

 Ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra 

nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper 

 Stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och 

teknik 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och 

utforska hur enkel teknik fungerar 

 Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin 

förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa 

Våra mål:  

 Det digitala lärandet har utvecklats 

 Barnen använder ipadsen till mer än att spela på 

 Vi använder de digitala hjälpmedlen, ipads och projektorer, 

till dokumentationer och utvärderingar tillsammans med 

barnen 

  

 

 



Utemiljön: 

läroplansmål: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om 

sin hälsa och sitt välbefinnande. 

 Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, 

ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. 

 Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med 

hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

Våra mål: 

 Barnen erbjuds, och kan välja mellan olika stationer  

 Stationerna erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter och blir 

fler till antalet 

 Vi fortsätter utveckla gårdarna till utmanande och kreativa 

miljöer 

 Fixardagar arrangeras när vi behöver hjälp av föräldrarna 

Så här gör vi: 

 Vi är ute varje dag. 

 Stationerna planeras så att innehållet och aktiviteten kopplas 

till läroplanen. 

 Dokumenterar hur utemiljön används, utvärderar och 

förändrar vid behov. 

 

 

 

 

 

 



Pedagogiska planeringar 

Målet är taget från föräldraenkäten 

Läroplansmål: 

Förskollärare ska ansvara för 

 Att ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i verksamheten 

och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 

pedagogiska planeringen. 

Våra mål: 

 Vi skriver pedagogiska planeringar om det vi gör i den 

dagliga verksamheten så att det tydligt framgår vilket syfte 

vi har 

 Pedagogiska planeringar finns för både de dagliga rutinerna 

och för de mer specifika aktiviteter som äger rum på 

förskolan 

 Planeringarna synliggörs för föräldrarna  

 Vid nästa enkättillfälle har vi ett högre medelvärde på 

påståendet ”Jag får tillräcklig information om förskolans 

uppdrag av pedagogerna.” 

Så här gör vi: 

 Synliggör de pedagogiska planeringarna för föräldrarna 

genom att sätta upp dem på väggarna 

 Mailar pedagogiska planeringar till föräldrarna 

 Informerar föräldrarna om att de pedagogiska planeringarna 

visar att det vi gör har ett särskilt syfte och ingår i förskolans 

uppdrag. Detta kan ske i dagliga samtal men också på 

föräldramöten. 

 Mailar kontinuerligt till föräldrarna om det vi gör och kopplar 

alltid till läroplanen 

 

 

 



 

Pedagogisk dokumentation 

Läroplansmål: 

Förskollärare ska ansvara för 

 Att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att 

det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser 

barnens möjligheter att utvecklas och lära i enighet med 

läroplanens mål och intentioner 

 Att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys 

omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det 

pedagogiska arbetet 

 Att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barn 

förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom 

målområdena i förhållande till de förutsättningar för 

utveckling och lärande som förskolan bidrar med 

Våra mål: 

 Alla pedagoger gör pedagogiska dokumentationer om det 

som sker i verksamheten som en naturlig del i vardagen och 

inte bara något man gör vid vissa tillfällen för att man ”ska”. 

 Alla pedagoger följer upp och analyserar de pedagogiska 

dokumentationerna kontinuerligt under läsåret så att det blir 

ett viktigt inslag i utvecklandet av verksamheten.  

 På varje arbetslagsträff analyserar arbetslaget några 

dokumentationer, från olika pedagoger, för att sedan kunna 

planera verksamheten utifrån dessa.  

 

Så här gör vi: 

 Har alltid ipaden lättillgänglig 

 Reflekterar enskilt och i grupp 

 Avsätter tid på arbetslagsträffar 

 Använder dokumentationerna när verksamheten planeras 



 

Verksamhetsplan för köket 

Våra mål: 

 Vi fortsätter att utöka det ekologiska utbudet av råvaror i 

den takt som ekonomin tillåter 

 De äldre barnen ges möjlighet att få vara delaktiga i köket.  

Så här gör vi: 

 Två barn i taget från avdelning Alfa kommer att få vara med 

och förbereda mellanmålet. De kommer att få baka bröd och 

skära grönsaker och frukt till exempel. Detta sker en dag i 

veckan och det är Frida som bestämmer dag. 

 

  



EduLexUs – en kort presentation 

EduLexUskoncernen består av ett moderbolag och tre enskilda bolag som 

bedriver förskole-/grundskoleverksamhet, Karlskrona Montessorifriskola AB, 
Bastasjö Förskola AB och Karlskrona Språkfriskola AB. 

EduLexUs ägs och drivs utifrån ett lokalt ägande och med lokala 
förutsättningar. Verksamheten styrs av de mål som nedan anges och målen 
ska genomsyra hela koncernen. 

Samtliga rörelsebolag har som mål att sätta barnet i centrum och att barnet 
skall utvecklas utifrån sina förutsättningar.  
 

  Alla delar måste få möjlighet att utvecklas. Vi vill vara med och 

skapa balans i individens utveckling så att barnen/ungdomarna blir 
medvetna om sina egna kompetenser. 

 
 Främja den individuella utvecklingen genom frihet och ansvar 

utifrån barnen/ungdomarnas mognadsnivå. 
 

 Vara med i utvecklingen av medvetna demokratiska 

samhällsmedborgare. 
 
Alla ska känna att de blir behandlade med respekt, detta gäller såväl elever, 
pedagoger som föräldrar. 

Våra lokaler är anpassade efter vår verksamhet - teoretiska och praktiska 
ämnen har ändamålsenliga lokaler. Vi strävar efter att själva, direkt eller 
indirekt, äga våra fastigheter. Lokalerna kan därmed disponeras helt för 
egna ändamål och utifrån egna prioriteringar.  

Förutom skollokalerna disponerar koncernens elever gymnastiksalen på 

Gräsvik. 

Vi har från början satsat på att ha egna kök på alla tre enheterna där maten 
tillreds av utbildade kockar så att barnen/eleverna skall orka med hela 
dagen i förskola och skola. 

I koncernen omsätts för läsåret 2016/2017 ca 52 000 kkr, koncernen har ca 
75 årsanställda. 

http://www.karlskronamontessori.se/pages/karlskrona-montessori/om-skolan/lokaler--praktiska-aemnen.php

