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INLEDNING 

Arbetet med denna verksamhetsplan har genomförts med Läroplan för 

förskolan (Lpfö 18) som underlag. 

VÅR VISION 

Vår vision på Bofinken lyder: ”en fantastisk dag varje dag”. Detta försöker vi 

uppnå genom att ha en så lustfylld och lärorik verksamhet som möjligt. 

Vi jobbar också aktivt med våra 4 kärnvärden; ”engagerad, professionell, 

harmonisk och busig”.  

BESKRIVNING AV FÖRSKOLAN 

Bofinkens förskola är ett föräldrakooperativ. Förskolan består av 2 

avdelningar; Polarn och Pysslingen. Totalt finns det 30st barn i huset. Det 

jobbar 6st pedagoger på Bofinken, 3st på varje avdelning. Vi har också en 

kokerska i köket som tillagar maten på plats. 

 

LIKABEHANDLINGSPLAN 

Vi har tagit fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling – 

Likabehandlingsplan. Syftet med arbetet mot diskriminering och 

kränkande behandling är att skydda barn mot kränkningar av deras 

värdighet. Planens funktion är att förebygga och förhindra att 

kränkningar förekommer genom att beskriva konkreta insatser och tydliga 

rutiner. Planen är en dokumentation av det arbete som bedrivs löpande samt 

utgångspunkt för uppföljning, utvärdering och utveckling. 

 

BYGGA EN GRUPP 

Ett av de viktigaste uppdragen för oss på Bofinken är att få ihop en trygg 

barngrupp. I den grupp man får ihop skapas det en trygghet, ett lugn, en 

glädje och utifrån det får alla energi att lära sig nytt och prova nya saker 

och leka med nya vänner. 



Under hösten, och framför allt inskolningarna, tycker vi det är viktigt att 

ge barnen tid. Speciellt vid rutiner, såsom; av – och påklädning, mat, vila. 

Varje barn får sin tid att komma in i gruppen och lära känna oss. 

 

LEKEN 

Lek ger glädje. Det finns även andra, mycket viktiga, aspekter av leken. Vi 

vet att barn utvecklar språk, matematik, stimulerar fantasi, övar 

turtagning, tyst kommunikation samt utbyter erfarenheter med hjälp av 

lek. Framför allt är lek; gemenskap, glädje att vara tillsammans och känna 

tillhörighet. 

Vår roll i leken, som pedagoger, är inte alltid att delta i leken. Det är minst 

lika viktigt att veta när man ska backa ur och vara vid sidan av, men där 

vill vi poängtera att vi strävar efter att vara närvarande, medvetna och 

lyhörda. Där kan pedagogens roll vara att hjälpa andra in i leken, eller se vad 

barnen själva tar för sig utan en direkt inblandning från vår sida. 

 

FÖRSKOLANS UPPDRAG ENLIGT LÄROPLAN 

 

NORMER OCH VÄRDEN 

Förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar. 

Vi försöker få barnen att känna empati och respekt för varandra och allt 

levande genom att ofta föra samtal med barnen om rätt och fel, lära dem visa 

hänsyn till varandra, lyfta fram känslor. Detta sker i det dagliga arbetet 

(både förebyggande och vid aktuella situationer), genom sagor, lekar, 

övningar och annat material; tex kompisböcker, Alfons vänskapslåda, 

Ugglan och kompisproblemet, boksamtal. 

 

 



UTVECKLING OCH LÄRANDE 

Pedagogisk dokumentation (Tyra) 

Språk och kommunikation 

Matematik 

Naturvetenskap och teknik 

Hållbar utveckling 

Pedagogiska miljön 

BARNS INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET 

Vi arbetar i projekt, både stora och små, där vi utgår från barnens intressen.  

Vi arbetar utifrån ett demokratiskt förhållningssätt, där barnen får lära sig 

att lyssna och respektera varandras tankar och åsikter. 

FÖRSKOLA OCH HEM 

Vi lägger stor tyngd på den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. 

Viktigt att både barn och föräldrar känner sig trygga hos oss. 

Pedagogerna ger fortlöpande muntlig och skriftlig information (Tyra) om 

verksamhetens innehåll. 

Bofinken har 1 föräldramöte per år. 

Pedagogerna genomför ett utvecklingssamtal 1 gång per år med 

vårdnadshavare(eller fler om behov finns). 

 

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION 

På Bofinken ska varje barn få möjlighet att upptäcka och utveckla sitt tal, 

bild och skriftspråk. Det är viktigt att kunna uttrycka sina känslor, tankar 

och förstå/göra sig förstådd. 

 Språket används medvetet i alla situationer under hela dagen. 



 Vi använder oss av högläsning, rim och ramsor, sång, sagor. 

 Vi lånar och använder oss av språkmaterial från Språkoteket. 

 Vi använder oss mycket av biblioteket, både för lån av böcker och 

sagostunder. 

 Bofinken har ett förskole bibliotek där familjerna har möjlighet att 

låna med böcker hem. Böckerna står lätt tillgängliga i hallen och 

finns på olika språk. 

 Vi försöker använda oss av tecken som stöd (TAKK) i vardagen. 

 

 

MATEMATIK, NATURVETENSKAP OCH TEKNIK 

På Bofinken strävar vi efter att alla barn ska ha möjlighet att utveckla sitt 

intresse och sin förståelse för matematik, naturvetenskap och teknik. 

 Stimulerande miljöer erbjuds med olika material och tekniker, tex 

matematikhörna, bygg vrå, målarrum. 

 Den digitala tekniken används i verksamheten tillsammans med 

barnen, Bluebot är inköpt. Vi jobbar även analogt med programmering. 

 Pedagogerna benämner grundläggande begrepp i vardagen. 

 Närmiljön är ett gemensamt projekt på hela förskolan. 

 Vi lånar och använder oss av material från Mattemateket. 

 Matematik i förskolan: 

1. Lek och spel 

2. Samtala och förklara 

Sker i samspel med andra. Här följer man sociala regler eller spelregler. 

3. Räkning 

4. Mätning 

Handlar om tal, men på olika sätt. 

Räkning = komma fram till ett tal 

Mätning = beskriva storheter (stor, liten el. räkna antalet mätenheter) 



5. Lokalisering 

6. Form 

Handlar om avstånd och rumsförhållanden.  

Lokalisering = beskriva hur föremål är placerade i rummet eller i 

förhållande till annat föremål. 

Form = fokus på former och på hur något ser ut. Skapa, använda eller 

beskriva former. 

 

HÅLLBAR UTVECKLING 

I lpfö 18 finns en egen del om hållbar utveckling. Det vill vi ta till oss och 

jobbar därför nu med hållbar utveckling på båda avdelningarna på 

Bofinken. Vi har också gått med i grönt flagg så vi jobbar aktivt och lite 

extra i uppstarten för att få in det naturligt i arbetet. 

MILJÖ 

På Bofinken vill vi erbjuda inspirerande miljöer både ute och inne. Vi lägger 

stor vikt vid att barnen ska utveckla respekt för allt levande och omsorg i sin 

närmiljö. Vi värnar om våra leksaker som omger oss i miljöerna, likaså är vi 

rädda om våra lokaler. 

 Material finns synligt och tillgängligt för barnen. 

 Miljöerna utformas utifrån alla barns intressen och behov. 

 Alla barn skall få möjligheten att genom lek, upptäcka och lära med 

alla sina sinnen. 

 

 

 


