
	  

	  

Lokal	  arbetsplan	  för	  Solstrålens	  
förskola	  2015/2016	  
Arbetslaget	  har	  utifrån	  en	  SWOT	  -‐	  analys	  (styrkor,	  svagheter,	  möjligheter,	  hot)	  tagit	  fram	  tre	  
prioriterade	  mål.	  

1. Personal/Arbetslag.	  Stärka	  det	  nya	  arbetslaget	  genom	  	  pedagogiska	  diskussioner	  	  och	  
en	  tydlig	  kommunikation	  

2. Användandet	  av	  pedagogisk	  informations	  &	  komunikationsteknik	  
3. Utifrån	  läroplanens	  huvudaktörer	  matematik,	  språk,	  naturvetenskap,	  kemi	  &	  teknik	  

arbeta	  i	  projekt	  utan	  tidsbegränsning	  

	  

Stärka	  det	  nya	  arbetslaget	  

Genomförande:	  Genom	  att	  alltid	  prioritera	  pedagogiska	  diskussioner	  	  vid	  arbetsplatsträffar,	  gör	  att	  vi	  
får	  en	  ökad	  förståelse	  för	  varandras	  olikheter	  och	  tankar.	  Vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  ett	  	  samspelt	  
arbetslag.	  

	  

Utveckla	  arbetet	  med	  pedagogisk	  informations	  &	  kommunikationsteknik	  

Genomförande:	  Genom	  att	  vi	  pedagoger	  aktivt	  väljer	  appar	  som	  har	  ett	  tydligt	  pedagogiskt	  syfte.	  	  	  
Att	  vi	  blir	  bättre	  på	  att	  använde	  lärplattorna	  i	  vår	  undervisning	  tillsammans	  med	  barnen.	  Att	  vi	  också	  
låter	  barnen	  bli	  en	  del	  av	  sin	  egen	  dokumentation.	  

Projekarbete	  

Bakgrund:	  Enligt	  forskning	  så	  tar	  barn	  till	  sig	  kunskap	  bättre	  när	  det	  är	  något	  som	  intresserar	  dem.	  Så	  
därför	  har	  vi	  valt	  att	  utifrån	  läroplanens	  hörnstenar:	  Matematik,	  språk,	  naturvetenskap,	  kemi	  &	  
teknik	  fånga	  upp	  barnen	  där	  intresse	  finns	  och	  bygga	  vidare	  på	  det	  i	  projektform.	  Det	  kan	  bli	  ett	  
projekt	  som	  sträcker	  sig	  över	  hela	  läsåret	  eller	  så	  kan	  det	  bli	  många	  små	  projekt.	  Hela	  tiden	  är	  det	  
barnens	  intressen	  som	  får	  styra	  arbetets	  fortsatta	  gång.	  

	  



Strävansmål:	  Vi	  har	  under	  läsåret	  2015/16	  valt	  att	  lyfta	  fram	  detta:	  
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Förskolans	  värdegrund	  och	  uppdrag:"	  Barnens	  nyfikenhet,	  företagsamhet	  och	  intressen	  ska	  
uppmuntras	  och	  deras	  vilja	  och	  lust	  att	  lära	  ska	  stimuleras.	  Verksamheten	  ska	  utgå	  från	  barnens	  
erfarenhetsvärld,	  intressen,	  motivation	  och	  drivkraft	  att	  söka	  kunskaper.	  Barn	  söker	  och	  erövrar	  
kunskap	  genom	  lek,	  socialt	  samspel,	  utforskande	  och	  skapande,	  men	  också	  genom	  att	  iaktta,	  samtala	  
och	  reflektera."	  

Barns	  inflytande	  	  
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	  förstå	  och	  att	  handla	  efter	  demokratiska	  principer	  genom	  att	  få	  

delta	  i	  olika	  former	  av	  samarbete	  och	  beslutsfattande.	  

Metod:	  

• Dokumentation	  
• Specifika	  projektdagar	  
• Vi	  fångar	  upp	  barnens	  intressen	  och	  tankar	  och	  arbetar	  vidare	  utifrån	  det	  

	  


