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Enhetens adress: Båtviksporten 3 

Föreståndaren: Dan Engström Viceföreståndare: Minna Lodman 

Personalstyrka: 10  Barnmängd: 40 

 
Datum då verksamhetsplanen är behandlad på personalens möte: 22.10 2019 
 
 

Barnens och familjernas delaktighet i uppgörandet av verksamhetsplanen  

 

Barnens delaktighet syns genom att: Vi lyfter upp barnens intressen, styrkor och behov. Vi 

diskuterar med barnen individuellt och i grupp. 
 
Familjernas delaktighet syns genom att: Vi är måna om våra familjer och värdesätter 
familjernas åsikter. Via hembesök och mjuklandningen har vi möjlighet att lära känna barnet och 
vårdnadshavarna. Inför höstens föräldramöte har en enkät skickats ut till föräldrarna om vad de 
anser är viktigt att tala om på mötet. Varje höst lägger vi upp barnets individuella plan i samband 
med ett möte mellan de pedagogiska ansvariga och vårdnadshavarna. Inför mötet får 
vårnadshavarna en blankett hem med frågor om vad just hen värdesätter för deras familj och barn. 
För föräldrarna synliggör vi vår verksamhet via bl.a. instagram och i lärmiljön. Vi har även 
gemensamma fester tillsammans med familjerna. 
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Bindande mål för småbarnspedagogiken 

 
1 Vardagsrörelsen ökar bland barn och personal 
Enheterna genomför en fenomenbaserad helhet med rörelse, där hela stadens utnyttjas 

som lär- och arbetsmiljö (en helhet på minst 2 veckor)   

 

Mål att öka rörelse med Helsingfors som lärmiljö: 

En plan på hur enheten genomför den fenomenbaserade helheten med rörelse i 

Helsingfors stad under våren 2020.  

                Arbetssätt:     Att tillsammans, hela huset, utforska närmiljön med rörelse som tema 

   
                Lärmiljö:         Daghemmet och dess närmiljö 

 
                Delaktighet:    Varje grupp planerar en vecka tillsammans med barnen 
  
                Förväntat resultat: Glädje och gemenskap 

 
                Tidsplan:  April- maj 2020 

 
                Uppföljning: I mars planeras verksamheten mera detaljerat 

 
                Utvärdering och utveckling: Vi utvärderar hur temat motsvarar mål och förväntat  

                resultat i början på juni-20 
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Pedagogiskt mål för enheten  

2 Vardagen är planerad som en helhet som möjliggör barns sensitiva 
bemötande. Barnen blir hörda och sedda på ett positivt sätt.  
Nationella centret för utbildnings utvärdering:  
Kvalitetsfaktor 1, Samspel mellan personal och barnen 
Indiaktor 3: Personalen arbetar sensitivt och lägger märke till barns initiativ samt beaktar dem 
på ett sätt som stöder barns delaktighet och verksamhet.   

 

Arbetssätt: Vi bemöter det enskilda barnet lyhört, empatiskt och respektfullt. Vi iakttar 

och reflekterar och tolkar barnens beteende och behov. Vi refererar till vår förkunskap 

om små barn och anpassar verksamheten efter det. Vi värdesätter den information vi 

får av föräldrarna angående deras barn.  

Lärmiljö: Psykiska lärmiljön i daghemmet.  

Utvärdering och utveckling: 
 

Personalen väljer arbetsätt som stöder barns delaktighet och verksamhet  
 

Arbetssätt: Barnen har möjlighet att påverka hur vardagen ser ut bl.a. genom att 

välja  
                   lek, vem de leker med o.dyl. Vi ska lyssna på barnen med respekt och ta dem på  
                   allvar samt beakta deras tankar och önskemål 
 
                   Lärmiljö: All vår lärmiljö 
 
                   Delaktighet: se ovan på ”Arbetssätt” 
 
                   Förväntat resultat: Barnen känner sig trygga att uttala sina tankar och åsikter 
 
                   Tidsplan: Hela året 
 

Uppföljning: Utvärdering och utveckling:  
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3 Digitaliseringsmål (resultatpremiemål) 

Daghemsföreståndaren gör tillsammans med sin personal en självutvärdering av 
digitalisering(rubriikit). Utifrån självutvärderingen väljs ett utvecklingsområde per enhet 
och en åtgärdsplan skrivs ner här: 

 

Arbetssätt: Vi vill öka på barnens delaktighet i digitalmedia genom att få ta del av en 

videoprojektor. Projektorn används bla i leken. 

Lärmiljö: Vi vill utveckla lärmiljön inne på daghemmet. 

Delaktighet: Barnen är aktiva i att använda digitala hjälpmedel för att utveckla leken. 

Förväntat resultat: Barnen får bättre insyn i digitalmedia och dess användning. 

Tidsplan: Hösten 2019 – våren 2020. 

Uppföljning: 

Utvärdering och utveckling: 
 
Småbarnspedagogikens gemensamma digitaliseringsmål  

 Utveckla vidare kreativt användande av digitala verktyg i den pedagogiska 

dokumentationsprocessen. 

Skapa plats, tid och utrymme för att personalen skall ha möjlighet att inspirera och lära 

sig av varandra. 
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Blåklockornas övergripande mål  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och behov. 

Personal: Anette Grandell, lärare in. småb.ped, Sabina Gyllenberg, barnskötare in. småb.ped 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: 

Mål: Att kunna räkna till 30 

Motiv: Många har visat intresse för siffror och för att räkna. Det finns dock stor skillnad på hur bra 
de kan räkna och hur man förstår hur räknande är uppbyggt. Eftersom alla barn börjar i förskolan 
hösten 2020 vill vi att alla har en bra grund att bygga på. 
Räknandet är dessutom en komponent i många regellekar och spel som är aktuella och 
intressanta för den här ålderns barn. 
 
Varför till 30? När man förstår att efter 29 inte kommer 210 utan 30 förstår man också att det efter 

39 inte kommer 310 osv. Dessutom pratar vi i samlingen varje dag om vilket datum vi har och elva 

månader har minst 30 dagar. 

Barnens delaktighet: 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

-mångsidiga och 
meningsfulla 
upplevelser 
-känna glädjen i 
lärandet  
 

-verksamhet 
baserad på 
samarbete 
-förmåga att 
lyssna 

-stöd för att bli mer 
självständig 
-träna olika 
färdigheter 

-delaktighet i 
samhälllet 
-kommunikation 
mellan mänskor 
-grund för 
numerisk 
läskunnighet 

-ta hänsyn till 
barnens tankar 
-bemöta 
barnens initiativ 

 

Arbetssätt: -räkna antalet av olika saker i vardagen 

                    -uppmuntra barnens eget räknande 
                    -spela spel och leka regellekar där man räknar (t.ex. kurragömma) 
                    -använda siffror och antal samt andra matematiska begrepp ofta och på ett medvetet   
                     och ändamålsenligt sätt 
 

Pedagogisk dokumentation: 
 -vi använder pedagogisk dokumentation för att följa utvecklingen 
 
Lärmiljö:     -all verksamhet och alla miljöer vi rör oss i 

 
Familjernas delaktighet:  

 -många föräldrar har i samband med det ped.samtalet uttryckt att deras barn är  
                     intresserad av siffror och av att räkna. 
 -familjen har även utanför daghemmet möjlighet att tillsammans med sitt barn räkna  
                     och diskutera om siffror 
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Samarbete:-Vi uppmuntrar de barn som redan kan räkna till 30 att stöda och samarbeta, när det  

                    behövs, med de barn som ännu inte kommit så långt 
 
Förväntat resultat: 
 -att alla lär sig att räkna till 30 
 
Tidsplan:    -vi har börjat redan i augusti och förväntar oss att de flesta når målet senast till  

                     sportlovet. Vi fortsätter dock med de arbetssätt som nämnts även efter att vi nått  
                     målet. 
  
Plan för uppföljning: 

-genom att iaktta och diskutera med och lyssna på barnen får vi begrepp om vad 
barnen kan. Vi kan också be barnen räkna så långt de kan. 

 
Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: 

 -under teammötet planerar vi verksamheten med målet i åtanke. Vi diskuterar barnens  
åsikter och intresse och beaktar dem. Vi utvecklar fortsatt verksamhet så att den är  
ändamålsenlig och mångsidig. 
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Gulsippornas övergripande mål  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och behov. 

Personal: Lärare inom småbarnspedagogik Matilda Jonsson, barnskötare inom 

småbarnspedagogik Linda Atle-Pennanen och assistent inom småbarnspedagogik Elina 

Jauhiainen. 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: Berika barnens svenska språk 

genom att utveckla sagostunderna tillsammans med barnen för att bibehålla eller skapa ett starkt 

intresse för bokläsning och berättelser.  

Barnens delaktighet: Barnen är i allra högsta grad delaktiga vid val av årets mål genom att vi ser 

till barnens behov av en god svenska som ligger som en bas för det livslånga lärandet. Vi följer 

barnens intressen och utvecklingsnivå vid val av böcker och barnen själva har möjlighet att 

påverka innehåll och eventuella teman. Vi ämnar även ta reda på hur barnen själva skulle önska 

utveckla läsmiljön i verksamheten.  

Förmåga att tänka 
och lära sig 

Kulturell och  
kommunikativ  
kompetens 

Vardags-
kompetens 

 

Multilitteracitet och 
digital kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

Förmågan att tänka 
och lära sig 
utvecklas i 
kommunikation med 
andra människor 
och omgivningen och 
skapar 
förutsättningar för 
utvecklingen av 
andra kompetenser 
och livslångt lärande. 
Det ska finnas 
utrymme för att 
förundras och göra 
upptäckter samt 
känna glädje i 
lärandet. 
Barnens förmåga att 
strukturera, benämna 
och beskriva 
omgivningen 
och dess fenomen 
ska stödjas enligt 
deras ålder och 
utveckling. Barnen 
ska uppmuntras 
att ställa frågor och 
ifrågasätta. Barnen 
ska handledas att 
vara uppmärksamma 
också under längre 
tider. 
 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 
kännetecknas av 
förmåga att 
lyssna, identifiera 
och förstå olika 
synsätt samt 
förmåga att 
reflektera över 
sina egna 
värderingar och 
attityder.  
Personalen ska 
tillsammans med 
barnen öva att 
sätta sig in i 
andras 
situationer, lära 
sig att granska 
företeelser ur 
olika perspektiv 
De upplevelser av 
och kunskaper 
om kulturarvet 
som barnet får i 
småbarns-
pedagogiken 
stärker barnets 
förmåga att 
tillägna sig, 
använda och 
förändra kulturen. 

Barnen ska 
få hjälp i att 
uttrycka 
och reglera 
sina 
känslor. 
Barnens 
emotionella 
färdigheter 
stärks när 
barnen får 
lära sig att 
upptäcka, 
förstå och 
sätta ord på 
känslor. 

Multilitteracitet är en 
central grundläggande 
färdighet som behövs 
för att förstå 
mångfalden av 
kulturella 
meddelanden och den 
omgivande världen 
samt för 
kommunikation. Med 
multilitteracitet avses 
förmåga att tolka och 
producera olika slag 
av meddelanden.  
Multilitteracitet är nära 
kopplat till förmågan 
att tänka och lära sig. 
Personalen ska 
tillsammans med 
barnen namnge olika 
företeelser och föremål 
och lära sig olika 
begrepp. 
För att utveckla 
multiliiteracitet behöver 
barnen en vuxen 
förebild, en rik 
textmiljö, kultur 
producerad av barn 
och kulturella 
tjänster avsedda för 
barn. 

Förmåga att delta 
och påverka på ett 
aktivt och 
ansvarsfullt sätt 
lägger grunden för 
en demokratisk och 
hållbar framtid. Till 
barnens rättigheter 
hör att bli hörda och 
att vara delaktiga i 
frågor som påverkar 
deras liv. 
Att bemöta barnen 
med respekt, ta 
hänsyn till deras 
tankar och bemöta 
deras initiativ stärker 
barnens förmåga att 
delta och påverka. 
Barnen ska planera, 
genomföra och 
utvärdera 
verksamheten 
tillsammans med 
personalen. 
Genom att delta och 
påverka utvecklas 
barnens uppfattning 
om sig själva, deras 
självförtroende ökar 
och deras sociala 
färdigheter utvecklas. 
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Arbetssätt: Målet är att läsa eller berätta minst två berättelser per dag och att vidare utveckla läs-

/berättarmiljön. Dels enligt barnens intressen och önskemål och dels genom att vi vuxna skapar en 
varierande läsmiljö så läsningen sker i en inspirerande atmosfär. För att uppmuntra och 
uppmärksamma språket i berättelserna diskuterar vi svårare och främmande ord innan läsningen 
till viss del. 

Boksamtal används enligt barnens nivå och barnen delas in i mindre smågrupper för att ge varje 
barn en större chans att få höra berättelser som passar just deras intresse och utvecklingsnivå.  

Vi besöker Helsingfors bibliotek i mindre grupper och under vårterminen får varje barn hämta en 
bok hemifrån för att skapa ytterligare delaktighet för både barn och familj.  

Pedagogisk dokumentation: För att se hur barnens svenska språk utvecklas från höst till vår 
observerar vi deras egna berättande med hjälp av sekvenskort och för anteckningar. Vi diskuterar 
också med barnen och förverkligar önskemål kring bokval och läsmiljö och utvärderar utvecklingen 
tillsammans med barnen före och efter genom fotografier och anteckningar. 

Lärmiljö: Vi ämnar utveckla och variera läsmiljön så den inspirerar och fångar barnens intresse 

och nyfikenhet. Läsmiljön ska också vara lugn och tillåtande så barnens egna tankar och 

funderingar uppmuntras i samband med bokläsningen och berättandet. 

Familjernas delaktighet: Vid många av samtalen kring barnens plan inom småbarnspedagogik 

önskade föräldrar att vi i verksamheten arbetar medvetet för att utveckla och berika barnens 

svenska språk.  

Vi gör föräldrarna delaktiga genom att synliggöra vår verksamhet i vår lärmiljö och på Instagram. I 

vårt ”bokfönster” synliggör för föräldrarna vilka böcker vi läst. Barnen får också möjlighet att 

tillsammans med föräldrarna välja en eller flera böcker att ta med hemifrån som vi sedan läser 

tillsammans med barnen på daghemmet under vårterminen.  

Samarbete: Främst samarbetar vi med Helsingfors Stads bibliotek och kulturutbudet som 

Helsingfors erbjuder. Även Folkhälsans material står till vårt förfogande.  

Förväntat resultat: Först och främst önskar vi skapa grunden för ett långsiktigt intresse för 

bokläsning och berättande. Vi förväntar oss ett rikare språk vilket lägger en god grund för en 

mängd andra färdigheter inom bland annat kommunikation, fantasi och inlevelse, lek och sociala 

relationer. 

Tidsplan: Årets mål sträcker sig över hela läsåret. 

Plan för uppföljning: Mellanutvärdering under vintern 2020 och slututvärdering våren 2020. 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: 
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Prästkragarna Grovmotorik  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och behov. 

Personal: Catarina Andersson, Mia Saari, Ronan McCarthy 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: Vårt övergripande mål är 

grovmotoriken. Vi kommer också att räkna från 1 till 5 med barnen i samband med att vi rör på 

oss. Många av barnen har visat stort intresse för att röra på sig och det finns barn som behöver 

öva sig lite mera. Barnen har också visat intresse för att räkna. Den motoriska utvecklingen inverkar även på 

annat än den fysiska utvecklingen. Övning av motoriken har även påvisats ha effekter på bl.a. självförtroendet, 

språkutvecklingen, social kompetens, jaguppfattningen och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Behärskar barnet den 

motoriska delen av utvecklingen bra så kanske barnet har en bättre självuppfattning än om det fanns problem på det motoriska 

planet. Att öva på motoriken stimulerar barns erfarenhet och tänkande, vilken också har en inverkan på språket. 

Barnens delaktighet: Vi har valt vårt mål utgående från barnens intresse och behov. 

 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

En tillräcklig fysisk 
aktivitet dagligen 
stödjer barnens 
förmåga att tänka 
och lära sig. 
Den pedagogiska 
dokumentationen 
av verksamheten 
och gemensamma 
reflektioner hjälper 
barnen att iaktta sitt 
lärande och känna 
igen sina styrkor. 
På så sätt stärks 
barnens tilltro till 
sina egna förmågor. 
Barnen ska 
handledas att vara 
uppmärksamma 
också under längre 
tider. 
 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 
kännetecknas av 
förmåga att lyssna, 
identifiera och 
förstå olika synsätt 
samt förmåga att 
reflektera över sina 
egna värderingar 
och attityder. Att 
kunna 
kommunicera, 
uttrycka sig och 
förstå andra har 
stor betydelse för 
människans 
identitet, 
funktionsförmåga 
och välbefinnande. 

Att kunna ta hand om 
sig själv, värna om sin 
hälsa och trygghet. 
Barnen ska stödjas att 
gradvis bli mera 
självständiga. Barnen 
ska få hjälp och de ska 
uppmuntras att be om 
hjälp vid behov. Barnen 
ska vägledas att handla 
ansvarsfulls och tryggt i 
lärmiljöerna samt i 
naturen och i trafiken. 
Barnen ska också få 
handledning i att 
respektera sin egen och 
andras kroppsliga 
integritet. 

Multilitteracitet är  
förmåga att tolka 
olika miner, 
kroppsspråk, 
beröring och gester, 
vilket är en viktig 
uttrycksform för 
speciellt små barn 
som ännu inte kan 
tala. Multilitteracitet 
bygger på det 
vidgade 
textbegreppet, enligt 
vilket texter kan vara 
bland annat skriftliga, 
verbala, 
audiovisuella eller 
digitala. 

Förmåga att delta 
och påverka på ett 
aktivit och 
ansvarsfullt sätt 
lägger grunden för 
en demokratiskt och 
hållbarn framtid. Det 
förutsätter att barnen 
har förmåga och vilja 
att delta i den 
gemensamma 
verksamheten och 
litar på sina 
möjligheter att 
påverka. Till barnens 
rättigheter hör att bli 
hörda och att vara 
delaktiga i frågor 
som påverkas deras 
liv. Att bemöta 
barnen med respekt, 
ta hänsyn till deras 
tankar och bemöta 
deras initiativ stärker 
barnens förmåga att 
delta och påverka. 

 

Arbetssätt: Vi kommer att röra på oss både inomhus och utomhus, samt utanför daghemmet. Vi 

kommer att ha en åldersenlig rörelse bana där vi hoppar jämfota/på ett ben, grodhopp, står på ett 

ben, springa framåt/baklänges, rullar, kastar, sparkar bollar och klättrar i ribbstolar och 

klätterställning. Vi kommer också att gå på promenader. 

Pedagogisk dokumentation: Vi kommer att filma barnen både på hösten och på våren för att 

sedan titta på filmen tillsammans med barnen. Då kan vi tillsammans diskutera vad barnen har 

blivit bra på eller om det ännu finns behov att öva mera. 
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Lärmiljö: Daghemmets utrymmen, både inomhus och utomhus samt daghemmets närmiljö. 

Familjernas delaktighet: Föräldrarna har på samtalet fått berätta vad deras barn är intresserade 

av och om det finns behov att öva kring något mera.  

Samarbete: 

Förväntat resultat: Att barnen lär känna sin egen kropp och hur den fungerar. Barnen lär sig att 

njuta av att röra på sig. Barnen blir bättre på att använda sin egen kropp på ett mångsidigare sätt. 

Tidsplan: Läsåret 2019-2020 

Plan för uppföljning: Tabell, film och foton. 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: 

 


