


 Förskolan öppnar på 
öppningsavdelning 

klockan 06.15   

• Ni klär av barnen i lugn 
och ro och kommer sedan 
in på avdelningen för att 
lämna över. Föräldrar får 
då tillfälle att prata med 
oss pedagoger om 
sitt/sina barn. Vi 
mjukstartar dagen – vi tar 
det lugnt, äter frukt, läser 
saga, samtalar, lägger 
pussel eller annat lugnt. 
En lugn stund på 
morgonen gör att barnen 
kan på sitt eget sätt 
komma igång att möta 
och starta dagen. 

• Kl. 7.30 öppnar andra 
avdelningen 



Frukost 8.00 • Till frukost serveras 
gröt. Det finns en 
pedagog vid varje bord. 
Vuxna behövs som 
förebilder. Vi tränar 
bordsskick. Vårt mål är 
att barnen ska ges 
möjligheter att träna för 
att klara att ta för sig av 
maten. Lära sig bedöma 
hur mycket barnet själv 
orkar allt efter 
mognad/ålder. Vi finns 
där som stöd och hjälp. 



Påklädningssituation • Några barn börjar med 
att klä på sig. Barnen får 
träna på att klä sig själva i 
sin egen takt. Vi finns där 
som stöd och hjälp. Allt 
eftersom vi blir klara går 
vi ut.  

• Det är skönt att klara av, 
att ta på sig kläderna 
själv. Detta tränar både 
fin och grovmotoriska 
rörelser. Detta ökar den 
egna självständigheten 
som är ett av våra mål. 



Utevistelse   • Vi leker på gården, går 
promenader ex. till skog och 
hav, andra lekplatser. Innan vi 
går in hjälps alla åt att plocka 
ihop leksakerna. 

• Vårt mål är att vi ska vara ute 
1-2 gånger om dagen. Barn i 
förskoleåldern har stort 
rörelsebehov, där de tränar 
upp sina grovmotoriska 
rörelser. Genom leken tränar 
de upp sina sociala relationer 
såsom turtagning, regler och 
samspel. Vi ser utevistelsen 
som en viktig del i vår 
verksamhet. Genom att städa 
in leksakerna tillsammans lär vi 
oss att samarbeta och ta 
ansvar. 



Samling  • Varje dag har vi samling, vi 
brukar forska, samtala, 
diskutera, sjunga, livsviktigt 
eller massage och matte. 
Ibland har vi tagit en 
sagopåse, flanosaga eller 
någon gemensam lek. 

• Under samlingen tränar vi 
att prata och agera inför 
varandra. Vi lär oss ta emot 
instruktioner, lyssna på 
varandra och vänta på sin 
tur. Genom detta stärker vi 
gruppkänsla, vi känsla. Med 
sagor och rim, ramsor 
stärker vi språkutvecklingen. 



Lunch 10.45 & 11.30 
• Barnen har bestämda platser 

och en pedagog sitter vid varje 
bord. Vi smakar på all mat och 
tar för sig själva av maten. Vi 
tvättar oss före och efter 
maten. 

• Vi pedagoger är med och 
hjälper de som behöver hjälp. 
Vi behövs som förebilder. Vi 
tränar bordskick som att be 
om maten, skicka vidare och 
artighet. Vi lär oss sköta 
hygienen. Måltiden är ett 
utmärkt tillfälle att 
uppmärksamma varje barn 
genom att se, lyssna och prata 
med varandra. Vi tränar att 
inte avbryta varandra. Att 
smaka på all mat hör till ett av 
våra mål. Det är en träning att 
tycka om all mat. 



Vilor och gruppaktiviteter  
• Efter maten går vi till våra olika 

gruppaktiviteter. Några barn 
sover. Vissa ute och andra inne 
beroende på önskemål osv. Några 
barnen har en sagostund medan 
andra har gruppaktiviteter. 

• Barn som har sovit läser vi för när 
de har vaknat . På våra 
gruppaktiviteter jobbar vi 
temainriktat. Barnen får använda 
olika sinnen, olika material, 
diskutera och lösa problem. Vi 
tränar samarbete, lyhördhet för 
varandras åsikter och olika 
lösningar. Detta skapar kreativa, 
nyfikna barn med skaparlust, 
självkänsla och gruppkänsla. 
Trygghet är ett av våra mål. 
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