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Enhetens adress: Båtviksporten 3, 00810 Helsingfors 

Föreståndaren: Dan Engström  Viceföreståndare: Catarina Andersson 

Personalstyrka: 10   Barnmängd: 41 

 
Datum då verksamhetsplanen är behandlad på personalens möte: 
 

Sektorn för fostran och utbildning 

Helsingfors stads strategiutkast för 2017-2021 

1. Hela staden som lärmiljö 

2. Helsingfors – jämlikt för alla lärande 

3. En välmående, lärande och bildad helsingforsare 

 

Värdegrund för den svenska småbarnspedagogiken och utbildningen i 

Helsingfors 

Inom den svenska småbarnspedagogiken och utbildningen erbjuder vi en enhetlig svensk lärstig 

från småbarnspedagogiken till den fria bildningen i Helsingfors. Kontinuiteten syns i vår 

gemensamma syn på vård, fostran, tillväxt och lärande i alla åldrar. Vi utvecklas, lär, och växer 

tillsammans i en uppmuntrade och respektfull interaktion. Våra lärmiljöer är pedagogiska och 

kvalitativa och vi står för en hållbar utveckling. Allas välmående, mångfald och glädje utgör grunden 

för vår verksamhet. 

Språkstrategi för den svenska småbarnspedagogiken i Helsingfors 
Svenska servicehelheten erbjuder verksamhet och undervisning på svenska. Språkstrategin har 

utarbetats för att stärka det svenska språket och ingår i enheternas verksamhetsplaner. 

För att utveckla barns och ungas svenska skapar vi lärmiljöer som är språkstödjande i fråga om 

arbetsmetoder och material. Vi strävar efter en positiv atmosfär där barn och unga utvecklar sina 

sociala och kommunikativa färdigheter. Den pedagogiska verksamheten stöder språket 

kontinuerligt, bl.a. genom berättande, läsande och skrivande. Vi utnyttjar det svenska kulturutbud 

som erbjuds och bekantar oss med staden som svenskspråkig miljö och vi samarbetar med de finska 

daghemmen och skolorna i staden i syfte att främja en levande tvåspråkighet i Helsingfors. Vi ser 

det som viktigt att stärka barns och ungas svenska så att de i alla sammanhang kan använda språket 

på modersmålsnivå. Barn och unga med annan en språkbakgrund än en enspråkigt svensk ges 

möjlighet att utveckla skolspråket och samtliga barn och unga uppmuntras att utveckla alla sina 

språk. Pedagogerna och personalen fungerar tillsammans med vårdnadshavarna som språkliga 

förebilder och stöder utvecklingen. 

Enheternas arbete 

Enheterna arbetar utgående ifrån Helsingfors plan för småbarnspedagogik 2017. Verksamheten ska 

byggas upp enligt svenska småbarnspedagogikens värderingar; med barnaögon, kvalitativa 



                                                    Fostran och utbildning 
  Svenska servicehelheten 
 

 

3 

 

lärmiljöer och mångfald samt ur kompetenserna och lärområden. Barnens behov och intressen ska 

ligga som grund då verksamheten planeras och förverkligas.  

Den enhetsvisa verksamhetsplanen, kompletterar planen för småbarnspedagogik i Helsingfors som 

baserar sig på de nationella grunderna som utbildningsstyrelsen utfärdat. De nationella grunderna 

för planen för småbarnspedagogik är normgivande. I verksamhetsplanen beskrivs hur planens 

innehåll, metoder och målsättningar förverkligas i småbarnspedagogiken. Daghemmen, 

gruppfamiljedaghemmen och familjedagvårdarna planerar årligen sin verksamhet och skriver in 

målsättningarna och metoderna i verksamhetsplanen. Det är föreståndaren som bär ansvaret över 

verksamhetsplanen tillsammans med barnträdgårdslärarna som bär ansvaret över att de gruppvisa 

målen ställs, skrivs ner, genomförs och följs upp. 

Barnets start i småbarnspedagogiken  

Med Barnaögon (MB) är ett pedagogiskt synsätt med fördjupad förståelse för det enskilda barnet 

och dess behov. Synsättet präglar vårt förhållningssätt till barnen och föräldrar på ett övergripande 

sätt och baserar sig på tvärvetenskaplig forskning om anknytning (trygghet) och temperament (unik 

het). För att barnens dag skall bli kvalitetsfylld, kräver det en trygg relation till en vuxen. Med hjälp 

av en trygg relation kan barnet utforska och undersöka sin omvärld (utveckla och lära sig) samt 

forma en bild av sig själv som en handlingsbar och duktig individ. Idag arbetar alla svenskspråkiga 

daghem inom Helsingfors stad enligt arbetsmodellen 

Egenvårdarsystem - Individuellt bemötande av barnet och dess behov 
Att erbjuda trygghet och förtjäna tillit, att engagera sig i relationen till barnet 

 Att visa intresse för barnet och dess framsteg, att se barnet via dess styrkor 

 Att följa med barnets utveckling och stöda var det behövs 

 Att fungera som den primära kontakten till föräldrarna 

Hembesök - En unik möjlighet för föräldrar att få berätta om sitt barn i det egna hemmet 
Att bygga upp en tillitsfull relation till såväl föräldrar som barn 

 Att få information om barnet och hemmet samt rådande kultur 

Mjuklandning - Är en period som övar separation och återförenande 
Är en period i början som och ger barnet tid att bekanta sig med den nya miljön 

 Idén är att bygga upp en relation mellan egenvårdaren och barnet 

 Förälderns roll är till en början aktiv för att sedan ge rum för egenvårdaren 

 Föräldern får erfarenhet om barnets dag 

Samarbete med vårdnadshavarna - En nära samarbetsrelation till föräldrarna 

 Ett samspel som informerar, diskuterar, reflekterar, frågar, lyssnar,  

förstår föräldrarnas tankar och känslor, med barnet i fokus.  

En trygg och trivsam grupp - Innefattar evidensbaserade metoder som stöder  
pedagogens arbete på gruppnivå  

 En positiv växelverkan mellan vuxen och barn utgör grunden för att  

gruppen ska fungera 

 En planering och utvärdering av barnet som gruppmedlem och av hela 

barngruppen 

Med samarbetet inom småbarnspedagogik avses att föräldrar och personal går in för att gemensamt 

engagera sig i och stödja barnens fostran, utveckling och lärande. Ett gott samarbete kännetecknas 

av respektfullt lyssnande, öppenhet och intresse, gemensamma mål samt samförstånd om de 

metoder som skall användas. Personalen arbetar med arbetssättet Med Barnaögon och inom ramen 

för det gör de/egenvårdaren tillsammans med föreståndaren ett hembesök till familjen för att lära 
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känna barnet i dess egen miljö. Samarbetet med vårdnadshavarna inleds redan innan barnet har 

börjat i småbarnspedagogiken  

Barnets plan för småbarnspedagogik 

För varje barn inom småbarnspedagogiken ska en individuell plan för småbarnspedagogik göras 

upp. Barnets plan ska ange målen för småbarnspedagogiken på ett sätt som stöder barnets 

utveckling, lärande och välbefinnande samt åtgärderna för att uppnå målen. Dessutom skrivs 

barnets behov av stöd, stödåtgärder och hur de ska genomföras in i planen. 

Barnets plan för småbarnspedagogik görs upp i samarbete med barnets vårdnadshavare. Vid 

daghemmen ansvarar en person med behörighet som barnträdgårdslärare för att planen görs. 

Barnets åsikt ska utredas och beaktas när planen görs upp. Övriga myndigheter, sakkunniga och 

andra behövliga parter som stöder barnets utveckling och lärande kan delta i uppgörandet av den 

individuella planen för småbarnspedagogik. 

Genomförandet av barnets plan för småbarnspedagogik för varje barn ska utvärderas och ses över 

minst en gång om året. Om barnets behov så kräver eller vårdnadshavarna så önskar görs det 

oftare. Alla överenskomna ärenden skrivs ner i barnets plan för småbarnspedagogik. Dokumentation 

är ytterst viktigt i olika utvecklings- och säkerhetsfrågor. I barnets plan antecknas också 

reservpersoner för vårdnadshavarna, barnets eventuella allergier/medicinering och stödformer etc. 
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Gemensamt mål för småbarnspedagogiken 

 

Taget ur kundtillfredsställelse förfrågan 2014, utvärderas med resultaten från 2017.  
Nästa mål kommer från kundtillfredsställelseförfrågan 2017 och gäller för 3 år framåt, målet ökar 
gradvis under åren. 
  

Mål och motivering: 

Utveckla familjernas delaktighet och genom det skapa en fungerande vardag för barnet 

och familjen 

Motivering resultaten från kundenkäten 2014 påvisade att vi ska utveckla denna bit. 

Arbetssätt: 

Föräldrarna har i augusti 2017 fått digital enkät där de får anonymt svara på följande 

frågor: 

1) För daghemmet är det viktigt att ni föräldrar kan och får vara delaktiga i vardagen 
på daghemmet. På vilket sätt vill ni vara delaktig? 

2) Vad vill ni att vi skall diskutera med er under föräldramötet? 
 

Delaktighet:  

Föräldrarna önskar god växelverkan mellan föräldrarna och personalen.  

I år har vi på Killingen valt att ha oktober som temamånad i båda barngrupperna. Temat 

väljs ut utifrån barnens intresse. Personalen i barngrupperna tar reda på barnens 

förhandskunskap om det tema som gruppen arbetar med. Detta för att kunna planera 

temat bättre utifrån barnens intresse och nivå. Efter temat utvärderas processen hur 

barnen har lärt sig de inlärningsmålsättningar som har gjorts för barngruppen.  

Förväntat resultat: 

Aktiva barn som är delaktiga barngruppen där de gemensamt utforskar utifrån deras egen 

nivå och nyfikenhet. 

Tidsplan:  

Tidsplanen för temat är oktobermånad men längden på tema beror på barngruppens 

intresse. 

Uppföljning: 

Tema arbetet i barngrupperna utvärderas och delges till föräldrarna. Barnens 

inlärningsprocess synliggörs genom utställningar i barngrupperna.  

Utvärdering och utveckling: 

Kundtillfredsställelseförfrågan 2017 
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Barnens och familjernas delaktighet i uppgörandet av 

verksamhetsplanen  

 

Barnens delaktighet syns genom att: Samtal och intervjuer t.ex. inför tema arbete i 

barngruppen. 

Familjens delaktighet syns genom att: Digital enkät angående delaktighet och 

förväntningar som skickats till föräldrarna innan föräldramöte. 

 

Föreståndarens pedagogiska ledarskapsmål för enheten  

 

Mål och motivering av målet: 

1) Pedagogiska möten varje vecka tillsammans med barnträdgårdslärarna. 
2) Synliggöra multilitteracitet genom: 

a. Stöda barns sociala utveckling genom arbetsmetoderna Stegen eller Start. 
b. Bildstöd, veckoschema och dagsschema används i grupperna för att 

synliggöra vardagen för barnen. 
3) Barnenens rörelse i vardagen: 

a. Ge barnen medveten möjlighet till att röra på sig under dagen på Killingen. 
b. Varje tisdag förmiddag har vi en rörelsebana för barnen på gården. 
c. I Killingens omgivning finns det många möjligheter för barnen att röra på sig 

mångsidigt i vardagen. Barngrupperna besöker b.la. skogen, lekparker, 
gymnastiksal, skridskoåkning på vintern etc.  
  

 

Arbetssätt: 

1) Vi går tillsammans igenom vårt styrdokument inom småbarnspedagogiken. 
2) Diskussioner och reflektioner i grupp samt enskilt. 
3) Barngrupperna uttnyttjar närområdets möjligheter till rörelse utifrån barnens intresse 

och ålder. 
 

Lärmiljö: 

1) Psykisk och social lärmiljö där pedagogerna stöder varandra. 
2) Positiv, respektfull och uppmuntrande miljö där barnen känner sig delaktig i 

gemenskapen. 
3) Genom att vi aktivt rör oss i närområdet får barnen ta del av olika lärmiljöer som 

utmanar dem och utvecklar dem utifrån barnens utvecklingsnivåer.  
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Delaktighet/samarbete: 

1) Barnträdgårdslärarna på Killingen blir säkrare på vad styrdokumentet ställer för krav 
och hur vi skall arbeta för att uppnå dem. Barnträdgårdslärarna synliggör och 
arbetar tillsammans med barnskötarna i barngrupperna för att gemensamt arbeta 
enligt styrdokumentet. 

2) Barnen beskriver sina känslor och genom arbetsmetoden Stegen blir de bättre på 
att beakta andras känslor. 

3) Barnen och personalen utforskar tillsammans olika lärmiljöer i närområdet. 
 

Förväntat resultat: 

1) De gemensamma träffarna med barnträdgårdslärarna har som syfte att utveckla de 
pedagogiska metoderna på Killingen för att uppnå kraven enligt styrdokumentet för 
småbarnspedagogiken.  

2) Vi vill synliggöra samt utveckla barnens förmåga till socialinteraktion utifrån deras 
åldersnivå där de kan vara hänsynsfulla, aktiva, sociala och empatiska i 
gemenskapen i barngruppen. 

3) Barnen blir bekanta med olika lärmiljöer i närområdet. Personalen använder sig av 
pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens inlärning. Syfte är att barnen 
själva blir mer medvetna om deras egen inlärningsprocess. 

 

Tidsplan: 

Tidsplanen för alla tre målsättningar är hösten 2017 till våren 2018. 

 

Uppföljning: 

1) De gemensamma träffarna med barnträdgårdslärarna dokumenteras och 
reflektionen kring styrdokumentet innebär medvetenhet kring hur vi skall arbeta för 
att uppnå kraven. Hur styrdokumentets krav uppnås följs upp genom utvärdering 
under de gemensamma träffarna. 

2) Barnens förmåga till social interaktion följs upp tillsammans med personalen i 
barngrupperna. 

3) Utvärdering i barngrupperna hur den pedagogiska dokumentationen ser ut och hur 
den uttnyttjas för att uppnå målsättning gällande barnens medvetenhet.  

 

 

Utvärdering och utveckling: 

1) Har träffarna tillsammans med barnträdgårdslärarna lett till att styrdokumentet är ett 
verktyg som känns bekant och används av alla i personalen. Utvecklingen sker 
genom att daghemmet blir bättre på att förverkliga styrdokumentets krav inför 
hösten 2018. 
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2) Barnens samspel med andra barn och vuxna blir bättre och antalet konflikter 
minskar. 

3) Den pedagogiska dokumentationen i barngrupperna när de t.ex. rör sig i 
närområdet har som syfte att synligöra barnens egen inlärning. Personalen 
utvärderar hur vi har lyckats med processen där barnen blir mer medveten gällande 
deras egen inlärning. 
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Blåklockorna övergripande mål  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Barnträdgårdslärare Anette Grandell och barnskötare Sabina Gyllenberg 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål:  

Uthållighet. Barnen byter lek väldigt ofta och har inte tålamod att hålla på med leken en 
längre stund. 
Barnens delaktighet: Barnen får välja lekstation samt lek. 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

Utveckla 
förmågan att 
iaktta lärande och 
känna igen sina 
styrkor. 
Genom att 
koncentrera sig 
på det man gör 
möjliggör man 
lugn som behövs 
för att lära sig  
 

Utveckla empati 
Ta till sig, ta del 
av och 
skapakultur 

Utveckla förmågan att 
klara sig självständigt 
Utveckla förmågan att 
avsluta påbörjad 
verksamhet 

Möjlighet till att 
undersöka, 
använda och 
producera 
skriftliga, verbala, 
audiovisuella och 
digitala 
meddelanden – 
självständigt och 
tillsammans med 
andra barn 

Man är med och 
bestämmer vad 
man leker, hur 
leken skall 
utvecklas, man 
övar att förhandla. 

 

Arbetssätt: Vi använder lekstationer. (Våra lekstationer är platser för lek). När barnet 

väljer lekstation påminns hen om att man inte genast kan byta plats. Man kan byta lek men 

inte lekstation.  

Pedagogisk dokumentation: Leken observeras och dokumenteras skriftligt. 

Lärmiljö: Våra lekstationer ska möjliggöra många olika lekar som inte är förutbestämd av 

en vuxen. Vissa begränsningar finns, t.ex. vid legobordet bygger man med lego. 

Lekstationernas gränser är klara, lekarna går inte in i varandra, det är lättare att leka 

ostört.  

Förväntat resultat: Barnet kan leka/jobba koncentrerat på det den gör just nu. Leken 

avbryts inte så ofta. 

Tidsplan: Hösten 2017 – våren 2018 

Plan för uppföljning: Minst 1 gång/mån 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: Barnen har lärt sig hur vi använder 

lekstationerna. De ”orkar” bättre hålla på med det de tycker om. Uthållighet i spel, att man 

spelar till slut, behöver förbättras. Långa spel behöver vuxenstöd åtminstone tillsvidare. 
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Blåklockor övergripande mål  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Barnträdgårdslärare Anette Grandell och barnskötare Sabina Gyllenberg 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: 

Röra sig i grupp i trafiken. Vi gör utfärder varje vecka och går till gymnastiksalen. 

Barnens delaktighet: Barnen får välja utflyktsmål min. 1 gång/mån. Varje barn ansvarar 

för sitt eget gående, har inget par. 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

Uppmuntra att 
ställa frågor och 
tillsammans hitta 
svar på dem. 
 
 
 

Förstå mångfald i 
närmiljön och öva 
sig att fungera i 
den 

Öva att röra sig i 
trafiken och beakta 
andra runtomkring. 

Uppmuntra barnen 
att upptäcka 
symboler och 
teknik i 
omgivningen. 
Lära sig de 
grundläggande 
regler/skyltar som 
gäller för 
fotgängare. 

Förstå betydelsen 
av gemensamma 
regler och 
överenskommelser 
och kunna följa 
dem. 

 

Arbetssätt: Börja med utfärder i närområdet. Gå i en kö, så att varje barn ansvarar över 

sig själv och dagisgruppen är inte så bred. Vi förbereder gruppen innan vi går iväg. Vi ger 

klara instruktioner under vägen. Gör barnen uppmärksamma på trafikregler och skyltar. 

Lärmiljö: Närmiljön, vägen till och från lekparker 

Familjernas delaktighet: Får gärna ge förslag och önskemål om utfärdsmål. 

Förväntat resultat: Barnen lär sig gruppens metoder och vad vi förväntar oss av dem. 

Tidsplan: Hösten 2017 – våren 2018 

Plan för uppföljning: Efter varje utfärd funderar vi vuxna på vad som gått bra och vad 

borde utvecklas. 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: Barnen har lärt sig vårt ”system” 

men en del behöver mera stöd i att koncentrera sig på sig själv och sitt gående.  
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Blåklockorna övergripande mål  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Barnträdgårdslärare Anette Grandell och barnskötare Sabina Gyllenberg 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: 

Öka barnets självständighet. Barnens intressen och färdigheter utvecklas och de kan göra 
själv. För att lära sig hur man lär sig behöver man göra själv, tänka själv. 
 
Barnens delaktighet: Ta själv mat, välja lekstation och lek, rösta om utfärdsmål, välja när 

man går på toaletten (undantag före vila och utf.), påverka vilken riktning temaarbetet går. 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

Utveckla 
förmågan att 
iaktta lärande och 
känna igen sina 
styrkor. 
Öva att uttrycka 
sig på olika sätt 
Uppmuntra till 
kreativa lösningar 
och kritiskt 
tänkande 
 

Utveckla en 
positiv inställning 
till mångfald 

Utveckla förmågan att 
klara sig självständigt. 
Utveckla 
säkerhetstänk i 
vardagliga situationer 

Förmåga att 
kommunicera med 
andra, uttrycka sig 
och skaffa 
information. 
Möjlighet att 
undersöka, 
använda och 
producera 
skriftliga, verbala, 
audiovisuella och 
digitala 
meddelanden – 
självständigt och 
tillsammans med 
andra 

Utveckla barnets 
uppfattning om sig 
själva och stärka 
självförtroendet. 
Förstå betydelsen 
av gemensamma 
regler och 
överenskommelser 
och kunna följa 
dem. 
Utveckla förmågan 
att uttrycka sig 

 

Arbetssätt: Barnen gör så mycket som möjligt själv. Vi utmanar och uppmuntrar också 

barnen till att göra saker de tidigare inte gjort/klarat av.  

Röstningar sker så att man inte blir påverkad av kompisars åsikt.  

När vi jobbar med tema jobbar vi i mindre grupper så att möjligheten att göra som man 

själv vill ökar och den egna åsikten blir lättare hörd.  

På utfärder går man utan par. Man måste då själv se till att man hålls i ledet och går dit 

man ska. 

Pedagogisk dokumentation: I tema arbetet får grupperna självständigt bestämma vilken 

riktning arbetet får. Vi dokumenterar startpunkt och under arbetets gång. 

Lärmiljö: Barnen uppmuntras/uppmanas att göra själv. Verksamheten byggs upp så att 

barnet har möjlighet att styra innehållet och möjlighet att bli hörd.  
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Förväntat resultat: Att barnen i högre grad kan fungera självständigt i vardagen och att 

de känner att de klarar av många saker  

Tidsplan: Kontinuerligt 

Plan för uppföljning: Vid planering av verksamheten inkluderas utvärdering.  

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: oktober: I rutinsituationer har 

självständigheten tydligt ökat.  En del behöver mera stöd i att tänka efter vad man själv vill 

och tycker. Självständighet och självstyre i temaarbete har ännu inte riktigt prövats 

 

 

 

Blåklockorna övergripande mål  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Barnträdgårdslärare Anette Grandell och barnskötare Sabina Gyllenberg  

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: 

Att leken inomhus märkbart oftare går på svenska än finska. När verksamhetsåret började 

gick leken i huvudsak på finska. 

Barnens delaktighet:  

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

Öva att uttrycka 
sig på olika sätt. 
Uppmuntra att 
ställa frågor och 
tillsammans hitta 
svar på dem 
 

Utveckla 
språkliga 
kunskaper och 
färdigheter i det 
svenska språket. 
Berika 
ordförrådet. 

Utveckla förmågan att 
klara sig självständigt. 
Upptäcka, förstå och 
sätta ord på känslor 

Förmåga att 
kommunicera med 
andra, uttrycka sig 
och skaffa 
information 

Utveckla förmågan 
och viljan att delta 
i den 
gemensamma 
verksamheten. 
Utveckla förmågan 
att uttrycka sig 
verbalt 

 

Arbetssätt: Stärka svenskan och ordförrådet i all vuxenledd verksamhet. Jobba med tema 

i smågrupper med vuxen närvarande, man blir van att prata svenska med kompisar. De 

vuxna använder en mångsidig svenska (bra språkmodeller). Uppmuntra/påminna om att 

använda svenska i lek. Para ihop barn med svag svenska tillsammans med barn med 

stark svenska i lek. 

Pedagogisk dokumentation: Sista veckan i oktober kommer vi att anteckna andelen 

svenska/finska i leken inomhus.  
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Lärmiljö: Vi jobbar ofta i små grupper. Vi har tydliga lekstationer med möjlighet att reglera 

antalet barn i leken och ibland bestämmer den vuxna vem som leker var. De vuxna är 

närvarande för diskussion eller språkstöd. 

Familjernas delaktighet: Stöder svenskan hemma 

Förväntat resultat: Att lekspråket för det mesta är svenska 

Tidsplan: hösten -17 och efter utvärdering och utveckling fortsätter det våren -18  

Plan för uppföljning: Andra veckan i december, sista veckan i februari, (1 gång till under 

våren vid behov)  

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: oktober: Barnen leker oftare på 

svenska, men ännu hörs mycket finska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulsippornas övergripande mål  
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Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Barnträdgårdslärare Andreas Isaksson, barnskötare Linda Atle-Pennanen, 

barnskötare Sara Tammela och barnskötare Sören Svensson. 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: Stärka det svenska 

språket eftersom det i barngruppen finns många barn som är flerspråkiga eller enbart med 

finskspråkig bakgrund. 

Barnens delaktighet: Vi utför verksamheten tillsammans i små grupper som barnet 

känner att det är en del av. Barnet bemöts utgående från sitt eget kunnande och den nivå 

det befinner sig på. Barnen har möjlighet att påverka innehållet i verksamheten genom att 

de kan lyfta fram vilka sagor de uppskattar. Personalen är lyhörd för barnets åsikter. 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

Öva att uttrycka 
sig på olika sätt. 
Stöda och 
utveckla intresset 
för bokstäver, ord 
och lätta 
räkneord. 
 

Utveckla 
språkliga 
kunskaper och 
utveckla 
färdigheter i det 
svenska språket. 
Stärka 
ordförrådet. 

Upptäcka, förstå och 
sätta ord på känslor. 

Förmåga att 
kommunicera med 
andra, uttrycka sig 
och skaffa 
information. 
Bekanta sig med 
barnlitteratur på ett 
mångsidigt sätt. 

Utveckla förmågan 
att uttrycka sig 
verbalt. 
Utveckla förmåga 
till socialt samspel. 

 

Arbetssätt: Sångsamling, Samling före lunchen, Sagosamlingar på eftermiddagen samt 

”Start-programmet” 

Pedagogisk dokumentation: 

Vi dokumenterar barnens förmåga att förstå bilder- och rimkort samt förmågan att 

återberätta sagor. Dokumentationen bidrar till att följa med barnens utveckling. 

Lärmiljö: Daghemmets utrymmen i mindre grupper. Före lunchen i tre grupper och 

eftermiddagens sagosamling i två. 

Familjernas delaktighet: Behovet av att stärka det svenska språket har diskuterats under 

utvecklingssamtalen med vårdnadshavarna. 

Samarbete: Personalen emellan samt med språkstödsbarnträdgårdsläraren Pia Riihimäki. 

Förväntat resultat: Det svenska språket stärks och användningen av det ökar bland 

barnen. 

Tidsplan: Hela läsåret. 

Plan för uppföljning: Vårterminen. 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: Vi kommer att se över 

gruppindelningen. Om den fungerar och om eventuella behov av justeringar behövs. 
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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: Barnträdgårdslärare Andreas Isaksson, barnskötare Linda Atle-Pennanen, 

barnskötare Sara Tammela och barnskötare Sören Svensson. 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: Träning av sociala 

färdigheter. 

Barnens delaktighet: Vi utför verksamheten tillsammans i små grupper som barnet 

känner att det är en del av. Barnet bemöts utgående från sitt eget kunnande och den nivå 

det befinner sig på. Barnen har möjlighet att vara delaktig genom att svara på frågor och 

delta i de diskussioner som vi har gällande ämnet. Personalen är lyhörd för barnets 

åsikter. Barnen kan oftast välja lekstationer och påverka innehållet i sin vardag. 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

Uppmuntra till att 
ställa frågor och 
tillsammans hitta 
svar. 
Öva etiskt 
tänkande. 

Utveckla 
språkliga 
kunskaper och 
utveckla 
färdigheter i det 
svenska språket. 
Berika 
ordförrådet. 
Utveckla en 
positiv inställning 
till mångfald. 
Utveckla 
empatisk 
förmåga 

Upptäcka, förstå och 
sätta ord på känslor. 

Förmåga att 
kommunicera med 
andra, uttrycka sig 
och skaffa 
information. 
Förmåga att tolka 
miner, 
kroppsspråk, 
beröring, gester 
och ljud. 
 

Utveckla förmågan 
att uttrycka sig 
verbalt. 
Utveckla barnets 
uppfattning om sig 
själv och stärka 
självförtroendet. 
Utveckla förmåga 
till socialt samspel. 
Förstå betydelsen 
av gemensamma 
regler och 
överenskommelser 
och kunna följa 
dem. 

 

Arbetssätt: ”Start-programmet” samt användande av lekstationer. 

Pedagogisk dokumentation: 

”Start-programmet ”repeteras ett flertal gånger. Vid repetitionen observeras om barnen 

förstått det tidigare innehållet och kan återkalla lärdomarna. 

Lärmiljö: Daghemmets utrymmen. ”Start-samlingar” i mindre grupper. Lekstationerna 

finns synliga på väggen i grupprummet. 

Familjernas delaktighet: Familjerna har informerats om att vi använder oss av ”Start” och 

lekstationer. De sociala färdigheterna har diskuterats vid utvecklingssamtalen. 

Samarbete: Personalen emellan. 
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Förväntat resultat: Barnen kan fungera i grupp och knyta nya kontakter. Att gruppen skall 

fungera harmoniskt. Ökad förståelse av varandras känslor samt minimerande av 

utanförskap och konflikter. 

Tidsplan: Hela läsåret. 

Plan för uppföljning: Vårterminen. 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: Vi kommer att se över 

användningen av lekstationerna och se om det finns behov av eventuella justeringar. 
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Prästkragarnas övergripande mål: Svenska språket  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Barnträdgårdslärare Catarina Andersson, barnskötare Mia Saari och 

barnskötare Chrisse Sukanen 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: Vi vill stärka det svenska 

språket i gruppen 

Barnens delaktighet: Barnen får själva vara aktiva, vi har böcker framme och barnen får 

välja böcker de själva vill läsa. 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att 
delta och 
påverka 

 
- Öva att uttrycka 
sig på olika sätt. 
- Utveckla 
förmågan att 
iaktta lärande och 
känna igen sina 
styrkor. 
- Uppmuntra att 
ställa frågor och 
tillsammans hitta 
svar på dem. 

 
- Utveckla 
språkliga 
kunskaper och 
färdigheter i det 
svenska språket. 
- Berika 
ordförrådet.  
- Utveckla 
språklig identitet 
och 
språkligmedveten. 
 

 
- Utveckla förmågan 
att klara sig 
självständigt. 
- Utveckla 
säkerhetstänk i 
vardagliga situationer. 
- Upptäcka, förstå och 
sätta ord på känslor. 

 
-Bekanta sig med 
barnlitteratur på ett 
mångsidigt sätt. 
- Förmåga att 
kommunicera med 
andra och kunna 
uttrycka sig. 

 
- Utveckla 
förmåga att 
uttrycka sig 
musikaliskt och 
verbalt. 
- Utveckla 
förmågan och 
viljan att delta i 
den gemensamma 
verksamheten. 

 

Arbetssätt: Varje dag har vi språksamlingar efter mellanmålet, samt sångstund före 

lunchen. Barnen är indelade enligt ålder i språkstunderna. Diskussioner i måltiderna 

tillsammans mellan barnen och vuxna. 

Pedagogisk dokumentation: Vi dokumenterar vad vi har gjort och hur barnen har deltagit 

med hjälp av dokumentationshäfte och en tabell. 

Lärmiljö: Under språkstunderna är ena grupper i Prästkragarnas grupprum och andra 

gruppen i sovrummet.  

Böckerna som barnen själva får läsa finns framme i grupprummet i bokhyllan. 

Familjernas delaktighet: Genom månadsbrev berättar vi vad vi har gjort. 

Föräldraföreningen har köpt nya böcker till daghemmet. 

Förväntat resultat: Ett mångsidigare språk, utveckla språkliga kunskaper och färdigheter i 

det svenska språket och barnen lär sig att uttrycka sig. 

Tidsplan: Hösten 2017-våren 2018 

Plan för uppföljning: Hösten 2017 – våren 2018 
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Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: 

Barnen får återberätta sagor och sånglekar. 

Prästkragarnas övergripande mål: Kroppskännedom  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Barnträdgårdslärare Catarina Andersson, barnskötare Mia Saari och 

barnskötare Chrisse Sukanen 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: Vi vill uppmuntra barnen 

till att röra på sig och lära sig olika kroppsdelar. 

Barnens delaktighet: Barnen får vara med och bestämma vad vi gör på rörelsestunderna 

till viss mån. Barnen får pyssla och rita fritt.  

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

-Känna glädje 
över 
framgångarna i 
gemenskapen. 
- Utveckla 
förmågan att 
iaktta lärande och 
känna igen sina 
styrkor. 
 

-Förstå mångfald 
i närmiljön och 
öva sig att 
fungera i den. 
-Berika 
ordförrådet. 
 

-Utveckla 
kroppskännedom och 
–kontroll och respekt 
för kroppslig 
integritet. 
-Känna glädje över att 
få röra på sig. 
-Utveckla fin- och 
grovmotorik, balans- 
och rörelseförmåga. 
-Utveckla förmågan 
att klara sig 
självständigt. 
-Utveckla förmåga att 
hantera redskap. 

-Förmåga att tolka 
miner, 
kroppsspråk, 
miner, gester och 
ljud. 
-Barnens 
aktiviteter 
dokumenteras 
digitalt (personalen 
dokumenterar 
digitalt då barn 
leker, undersöker, 
rör på sig, 
upplever och 
producerar konst) 

-Utveckla 

förmågan att 
uttrycka sig 
kroppsligt. 
- Utveckla barnens 
uppfattning om sig 
själva och stärka 
självförtroendet. 
-Utveckla 
förmågan och 
viljan att delta i 
den gemensamma 
verksamheten. 

 

 

Arbetssätt: Genom rörelsestunder, pyssel och senare kommer vi att göra promenader i 

närområdet. 

Pedagogisk dokumentation: Rörelsetabell, dokumentations häfte, fotografier. 

Lärmiljö: I vilorummet kommer vi att ha rörelsestunder. I närområdet gör vi promenader. 

Familjernas delaktighet: Genom månadsbrev och fotografier. Barnen får ta hem sina 

pyssel. 

Samarbete: Vi kan samarbeta med de andra grupperna när vi gör promenader. 

Förväntat resultat: Barnen skall bli medvetna om sin kropp, kunna röra sig i trafiken, få 

bättre balans och koordinationsförmåga. Bättre grovmotorik. 

Tidsplan: Hösten 2017, våren 2018 
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Plan för uppföljning: Hösten 2017 – våren 2018 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: 

Utvärderingen sker genom dokumentation. 

 

 


