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Enhetens adress: Regissörsvägen 2 

Föreståndaren: Susanne Tuohimäki Viceföreståndare: Tanja Maria Holmlund 

Personalstyrka: 2 barnträdgårdslärare, 4 barnskötare   

Barnmängd: 33 

 
Datum då verksamhetsplanen är behandlad på personalens möte: 29.9.2017 
 

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 
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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. 

Resultaten från kundenkäten 2014 påvisade att vi ska utveckla denna bit. 

Arbetssätt: 

Daghemmet Lasse-Maja bjuder in familjerna med jämna mellanrum för att skapa en fostringsgemenskap där 

kommunikationen är naturlig. Föräldrarna har bjudits in på föräldramöte i början av hösten och senare 

kommer föräldrarna t.ex. att bjudas in på POP UP – läsedag och DROP IN – kaffe. Meningen är att barnen 

har möjligheten att visa sitt dagis för sina föräldrar med tid och utrymme.  

Föräldrarna kan även följa med barnens aktiviteter på daghemmet genom den pedagogiska 

dokumentationen som de vuxna i gruppen framställer tillsammans med barnen. Digitala fotoramar finns 

tillgängliga i båda grupperna likasom läroprocessen finns dokumenterad i grupputrymmena på olika vis.  

Daghemmet Lasse-Maja har använt e-post som en av kommunikationskanalerna mellan daghemmet och 

familjerna. Alla grupper skickar veckobrev där föräldrarna kan läsa om hur veckan har gått och hur följande 

vecka kommer att se ut. Därtill skickar daghemmet även annan aktuell information till föräldrarna med hjälp 

av e-post.  

Senare under hösten kommer föreståndaren att skicka ut en digital förfrågan med ett par korta frågor till 

föräldrarna för att erbjuda möjligheten till att delta i den fortsatta planeringen och utvärderingen av 

verksamheten.  

Lärmiljö: 

Skapa en inspirerande och fungerande lärmiljö som skapar möjligheter. Föräldrar och samarbetsparter är 

välkomna till daghemmet, lika som vi är välkomna på hembesök till nya familjer. Lärmiljön skapas av hela 

Helsingfors och vi önskar inkludera familjerna i daghemmets aktiviteter och mål. Vi önskar att föräldrarna vill 

och kan delta i verksamheten på olika vis.     

Delaktighet:  

Målet är att samarbetet med familjerna är naturligt, öppet och tillitsfullt. Familjerna uppmuntras att delta i 

verksamheten så mycket föräldrarna känner att de själva har möjlighet att delta. Familjerna erbjuds 

möjligheter till att delta på olika vis och alla väljer det sätt som passar dem. Diskussion med föräldrarna i och 

med samtalet om barnets plan för småbarnspedagogik är grunden för samarbetet.  

Förväntat resultat: 

Barnets vardag fungerar smidigt och barnets dag ses som en helhet. Barnet och familjen känner att de är 

respekterade och hör till en gemenskap där alla tänker på barnets bästa.  

Tidsplan:  

Hösten 2017 och våren 2018.  

Uppföljning: 

Föreståndaren gör en förfrågan till vårdnadshavarna under hösten 2017 om hur de har ansett att 

kommunikationen har fungerat och hur de önskar vara delaktiga i verksamheten i fortsättningen.   

Utvärdering och utveckling: Kundtillfredsställelseförfrågan 2017. 
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Barnens och familjernas delaktighet i uppgörandet av 

verksamhetsplanen  

Barnens delaktighet syns genom att:  

Personalen har presenterat daghemmets gemensamma utgångspunkt för barnen, dvs. Rassel Prassel Puss 

diktböckerna. Genom att läsa dikterna för barnen ser personalen vilka dikter barnen är intresserade av och 

ser vart barnens tankar och intressen tar gruppen. Personalen diskuterar med barnen om deras 

intresseområden, tankar och önskemål i vardagen.  

Familjens delaktighet syns genom att:  

Familjerna är välkomna till daghemmet och deras åsikter beaktas och förverkligas i mån av möjlighet under 

verksamhetsåret. Familjerna bjuds in på daghemmet för att umgås då diskussion och möjlighet till 

delaktighet uppmuntras. Aktivt samarbete med föräldraföreningen.  

Föreståndarens pedagogiska ledarskapsmål för enheten  

Utvecklingsinriktat arbetssätt, lärande organisation, ledningsstrukturer och – praxis, organisering, planering, 

genomförande och utvärdering av verksamheten 

Mål och motivering av målet: 

Självsäkra, inspirerade och fridfulla barn. Målet är att i en lugn och trygg vardag erbjuda barnen möjligheter 

och visa barnet att det är roligt och intressant att lära sig samt att upptäcka och utforska saker tillsammans 

med sina kompisar.   

Arbetssätt: 

Vi alla lär oss i samspel med andra vilket betyder att vi på Lasse-Maja umgås, provar och upptäcker 

tillsammans – alla på sitt eget vis. Vi uppmuntrar barnen till att prova, öva och upptäcka. Vi respekterar 

varandra och visar barnen vänliga beteendemönster. Vi arbetar med Stegen programmet samt senare med 

Start programmet för att stöda barnens sociala färdigheter. Vi har en trygg vardag med rutiner som barnen 

känner igen. Vi övar oss vidare på att dokumentera och synliggöra läroprocesser på ett bra och enkelt sätt.  

Lärmiljö:  

Vi lär barnen att värna omgivningen – både inomhus och utomhus. Vi övar på att hålla ordning och reda på 

saker – uppehåller en lärmiljö där man vill vara och umgås. Material och leksaker som behövs för att 

upptäcka, leka och utveckla fantasin finns tillgängliga för barnen. Utrymmena utvecklas till att vara 

mångsidiga och flexibla. ”Tänk utanför lådan” - tanken visar riktningen i utvecklingen av lärmiljön.  

Delaktighet/samarbete: 

Meningen är att prova på olika metoder för att höra barnens önskemål och intressen samt få tag i barnens 

tankeprocesser och förstå hur varje barn lär sig. Introducera barnen i ett demokratiskt sätt att välja aktiviteter, 

erbjuda barnen dagar då de själva får planera och bestämma, lära barnen att utvärdera verksamheten samt 

lära sig att acceptera inte bara sina egna utan även andra barns önskemål och tankar. Bjuda föräldrar med i 

planeringen av verksamheten. Samarbeta med de andra daghemmen på västra området.  

Förväntat resultat:  

Självsäkra, inspirerade och fridfulla barn samt föräldrar som har känslan av att vi känner barnen och vet vad 

de önskar och behöver. Aktiv fostringsgemenskap.  

Tidsplan: Hösten 2017 och våren 2018.  

Uppföljning: Uppföljning under hösten och mellanutvärdering i januari 2018.  

Utvärdering och utveckling: Utvärdering i maj 2018.  
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Fjärilarnas övergripande mål  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Anna Eriksson (BTL), Michelle Schulman (BSK) och Justyna Klorek (BSK) 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål:  

Gruppens övergripande mål för verksamhetsåret är att utveckla sociala färdigheter och det svenska språket.  

Fjärilarna övar tillsammans på att leka, umgås, diskutera och uttrycka känslor på ett konstruktivt sätt. Vi 

behandlar känslor och övar på kommunikation. Vi övar på att fungera i grupp och att vara vän med varandra. 

Barnen övar också på att dela med sig och att ha respekt för andra. Vi behandlar vänskap via litteratur och 

verksamhet av olikt slag, som t.ex. skapande, rörelse och musik. Vi behandlar känslor via litteratur och 

funderar hur man ser ut då man t.ex. är glad eller ledsen och hur man beter sig vid olika känslotillstånd samt 

hur det känns. Att utveckla lekfärdigheter övar vi genom att dela in barnen i mindre grupper och fokuserar på 

att vuxna är närvarande och med i leken. Vi har också verksamhet tillsammans med Humlornas 3-åringar för 

att även skapa relationer till de äldre barnen.   

Vi uppmuntrar barnen till att använda det svenska språket mångsidigt. Vi benämner, vi upprepar och låter 

barnen höra ett gott korrekt svenskt språk. Vi övar det svenska språket genom rim och ramsor, sång samt 

genom att läsa böcker, både planerat och spontant under dagen. Det är viktigt att läsa de böcker barnen 

väljer och önskar höra. Vi väljer veckans bok varje måndag och läser den under veckan i smågrupper. Vi 

fortsätter använda boknyckeln även detta verksamhetsår. Råttan Roy kommer på besök hem till varje barn 

och hämtar tillbaka en bok till daghemmet som vi sedan läser för alla.  

Barnens delaktighet:  

På Fjärilarna erbjuder vi två eller tre olika alternativ för barnen som de kan välja mellan och i vardagen 

observerar vi vad barnen tycker om. Vi planerar verksamheten enligt barnens intressen.  

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

Problemlösning 
genom att 
beskriva, 
benämna och 
prova. 
 
Vi övar på att 
uttrycka oss på 
olika sätt. 
 
Vi stöder intresset 
att utforska sin 
omgivning både 
utomhus och 
inomhus. 
 

Vi övar på att 
utveckla 
empatiförmågan 
hos barnen. 
  
Vi övar på att 
vara en vän till 
andra barn. 
 
Vi övar på det 
svenska språket 
genom att vara 
med i vardagen 
som en språklig 
modell samt 
genom att läsa 
böcker 
mångsidigt. 

Vi övar på att följa 
gruppens 
gemensamma regler. 
 
Vi uppmuntrar barnen 
till att röra på sig 
aktivt och mångsidigt. 
 
Vi har konsekvent 
dagsrytm med rutiner 
så att alla känner sig 
trygga med dem. 
 
Vi uppmuntrar barnen 
till att göra och prova 
själv. 
 

Barnen får bekanta 
sig med digitala 
verktyg.  
 
Vi synliggör 
läroprocesser 
genom bilder och 
alster i 
grupprummet.  

Vi ser till att 
barnen får sin röst 
hörd –  

”Jag finns!”. 
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Arbetssätt:  

På Fjärilarna arbetar vi enligt Med barnaögon modellen samt värdesätter smågruppsverksamhet i vardagen, 

då alla barn har utrymme för att få sin röst hörd. Vi planerar ramarna för verksamheten och prickar in 

verksamhet enligt barnens intresse och kapacitet just den dagen. Vi ger mycket tid för famn och närvaro på 

barnens nivå. 

Pedagogisk dokumentation:  

Dels kommer vi att dokumentera vår läroprocess via en mapp som föräldrarna har tillgång till varje dag. Det 

kommer att vara ungefär en A4 per verksamhet med några bilder och berättelse om processen. Vi kommer 

att skriva t.ex. vad barnen har talat/tyckt och vad vi lärt oss/kommit fram till. Dels barnens alster och bilder 

om aktiviteter/processen i grupputrymmet. 

Lärmiljö:  

Vi funderar både på den fysiska och psykiska lärmiljön. Den psykiska lärmiljön innebär att det finns en trygg, 

bra och lugn stämning i gruppen. Den fysiska lärmiljön är inspirerande, städad och lockar både till lek och 

lärande. Barnens alster och den pedagogiska dokumentationen ska vara på barnens nivå.  

Familjernas delaktighet:  

Gruppen skickar veckobrev med info om den gångna veckan samt om den kommande veckan med program. 

Därtill går vi diskussioner i vardagen om hur varje dag har gått. Önskemål beaktas i mån av möjlighet och 

öppen kommunikation värdesätts. Vi kommer att ta i bruk boknyckeln med Råttan Roy. Det innebär att varje 

barn får ta hem Råttan Roy varje torsdag. Råttan Roy får vara hemma hos barnet ända till följande veckas 

måndag. Föräldrarna får gärna ta bilder och skriva vad Råttan Roy har gjort tillsammans med familjen. När 

Råttan Roy kommer tillbaka till daghemmet får barnet också hämta med sig en bok som vi sedan läser för 

barnen under veckan.  

Familjerna bjuds in till daghemmet för olika tillställningar. Drop in – kaffe innebär att föräldrarna bjuds på 

kaffe en eftermiddag samtidigt som barnet har möjligheten att visa sitt daghem till föräldrarna, t.ex. barnets 

favoritleksaker och allt annat barnen brukar göra på dagis. Barnen brukar vara stolta över att kunna göra 

detta. Pop Up – läsedag innebär att t.ex. barnets föräldrar, vuxna kompisar eller mor- och farföräldrar bjuds 

in till daghemmet för att läsa sagor och böcker för barnen i smågrupper. Under året finns det även andra 

tillställningar då föräldrarna och barnets andra viktiga personer bjuds in för att umgås lite extra på 

daghemmet.  

Samarbete:  

Samarbete med olika personer som kan hjälpa oss att uppnå dessa mål.  

Förväntat resultat:  

Självsäkra, inspirerade och fridfulla barn samt föräldrar som har känslan av att vi känner barnen och vet vad 

de önskar och behöver. Aktiv fostringsgemenskap.  

Tidsplan: Hösten 2017 - våren 2018. 

Plan för uppföljning: Mellanutvärdering i januari 2018. 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: 

Utvärdering under hela verksamhetsåret men slutligen i maj 2018 med reflektion kring nya 

utvecklingsområden.  
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Humlornas övergripande mål  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Ulla-Stina Grahn (BTL), Maria Holmlund (BSK), Carita Rehnström (BSK) 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: 

Gruppens övergripande mål för verksamhetsåret är att utveckla gruppens inlärningsmiljö för att få en 

inspirerande och lockande miljö för att lära sig samt en fungerande vardag som stöder barnets 

läroprocesser. Vi vill också utveckla det svenska språket hos barnen och få barnen att känna trygghet i 

vardagen. 

Barnens delaktighet:  

Barnen får vara med i att utveckla inlärningsmiljön genom att vi i diskussioner funderar tillsammans på hur vi 

vill att daghemmet skall se ut och hur vi kan uppnå denna vision. Vi frågar av barnen hur de tycker och 

tänker om förslag som vi vuxna ger. Barnen får välja hur och var de lägger upp sina arbeten. 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

Stöda och 
utveckla intresset 
för att upptäcka 
världen.  
 
Lära sig att hitta 
svar. Lära sig att 
hitta sina styrkor. 
 
 

Utveckla och 
berika det 
svenska 
ordförrådet.  
 
Utveckla 
empatiförmågan.  
 
Lära sig om olika 
fester och 
högtider. 
 

Barnet känner sig 
trygg i dagens rutiner.  
 
Lära sig känna igen 
olika känslor.  
 
Uppmuntra barnen till 
att röra på sig 
mångsidigt. 
 
 
 

Uppmuntra barnen 
att upptäcka 
symboler och 
teknik i 
omgivningen samt 
diskutera dessa 
tillsammans - 
experimentera. 
 
 
 
 

Utveckla förmågan 
och viljan att delta 
i att planera och 
vara med i den 
gemensamma 
verksamheten.  
 
 

 
 
 

Arbetssätt: 

Gruppen har planerad verksamhet med dagliga rutiner och ett veckoschema. Vuxna i gruppen är 

konsekventa och för barnen beräkneliga i sina arbetssätt. 

Gruppen arbetar för det mesta i smågrupper för att alla barnen skall ha tillräckligt med utrymme för att ses 

och höras. Smågruppsverksamhet kring t.ex. Rassel, Prassel Puss -boken, rim och ramsor, pyssel och olika 

slags böcker.  

Vi ser till att alla barn är delaktiga, att de har tid och rum att uttrycka sig. 

Pedagogisk dokumentation: 

Gruppens barn och vuxna tar fotografier i vardagen. Fotografierna finns framme i grupputrymmet för alla att 

se i och med gruppens elektroniska digiram. Gruppen har en mapp framställd vid digiramen där personalen 

sammanställer en A4 om olika aktiviteter/händelser på daghemmet med fotografier och presentation. 

Läroprocessen synliggörs även genom bilder, text och alster som är uppsatta i grupprummet. Alla barn har 

också en egen portfolio som de kan bläddra i när de själva önskar.   
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Lärmiljö:  

Skapar en inspirerande lärmiljö som är trygg och inbjuder till lek.  

Vi håller ordning och reda på leksaker och ser till att de är hela.  

Familjernas delaktighet: 

Vi fortsätter med gruppens boknyckel som barnen har tyckt om tidigare verksamhetsår.  

Vi börjar med en ny inspiration som kallas för ”Sak-kistan”. Eftersom vi utvecklar inlärningsmiljön vill vi 

inkludera barnens och familjernas olika kulturer i detta. Familjen kan hämta ett för dem speciellt föremål med 

till daghemmet och berätta i ord eller ett brev om hur och när föremålet används hemma samt när det har 

dykt upp i hemmet. Detta för att lära barnen att vi alla har vår egen familjekultur.  

Gruppen kommer att fundera kring lärmiljöer även genom att fråga föräldrarna om råd och kommentarer t.ex. 

med hjälp av så kallade Föräldra -uppgifter. Dessa kan vara t.ex. ”Vad är en bra lärmiljö på din arbetsplats?”. 

Familjerna bjuds även in till daghemmet för olika tillställningar. Drop in – kaffe innebär att föräldrarna bjuds 

på kaffe en eftermiddag samtidigt som barnet har möjligheten att visa sitt daghem till föräldrarna, t.ex. 

barnets favoritleksaker och allt annat barnen brukar göra på dagis. Barnen brukar vara stolta över att kunna 

göra detta. Pop Up – läsedag innebär att t.ex. barnets föräldrar, vuxna kompisar eller mor- och farföräldrar 

bjuds in till daghemmet för att läsa sagor och böcker för barnen i smågrupper. Under året finns det även 

andra tillställningar då föräldrarna och barnets andra viktiga personer bjuds in för att umgås lite extra på 

daghemmet.  

Samarbete: 

Gruppen besöker biblioteket för att låna böcker.  

Tätt samarbete med föräldraföreningen samt andra personer som kan hjälpa i att uppnå gruppens mål i 

verksamhetsplanen. 

Förväntat resultat 

Självsäkra, inspirerade och fridfulla barn samt föräldrar som har känslan av att vi känner barnen och vet vad 

de önskar och behöver. Aktiv fostringsgemenskap.  

Tidsplan: Hösten 2017 - våren 2018. 

Plan för uppföljning: Mellanutvärdering i januari 2018. 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: 

Utvärdering under hela verksamhetsåret men slutligen i maj 2018 med reflektion kring nya 

utvecklingsområden.  
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Instruktioner 

Plan för småbarnspedagogik i Helsingfors 2017 

Lärområdena beskriver den pedagogiska verksamhetens centrala mål och innehåll. 

Lärområdena styr hur personalen tillsammans med barnen ska planera och genomföra en 

mångsidig och helhetsskapande pedagogisk verksamhet. Lärområdena ska inte 

genomföras som separata helheter, utan deras teman ska kombineras och anpassas 

utgående från barnens behov, intressen och kompetens. Lärområden ska stödja barnens 

mångsidiga kompetenser särskilt inom de delområdena som nämns under kompetensen.  

 

Kompetens och 
lärområde 

Uppdrag och lärmiljö Pedagogiska verksamhetens 
centrala mål 

 

K1 Förmåga att tänka och 

lära sig 

 

Mina många uttrycksformer 

(K1, K2, K4, K5) 

Jag och vår gemenskap (K1, 

K2) 

Jag utforskar min omgivning 

(K1, K4) 

 

 

Uppdrag: 

Småbarnspedagogiken har 

som uppdrag att stödja 

barnens förmåga att tänka 

och lära sig och i 

verksamheten utgå från 

barnets inneboende 

nyfikenhet 

 

Lärmiljö: att skapa en trygg 

och accepterande lärmiljö 

 

Mål: 

Öva att uttrycka sig på olika sätt  

Känna glädje över framgångar i 

gemenskapen  

Uppmuntra att ställa frågor och 

tillsammans hitta svar på dem  

Uppmuntra till kreativa lösningar och 

kritiskt tänkande 

Stöda och utveckla intresset för 

bokstäver, ord och grunden för 

läsfärdighet 

Öva etiskt tänkande 

Utveckla förmågan att iaktta lärande och 

känna igen sina styrkor 

Utveckla matematiskt tänkande 
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K2 Kulturell och 

kommunikativ kompetens 

 

Språkens rika värld (K2, K4) 

Jag och vår gemenskap (K1, 

K2) 

Mina många uttrycksformer 

(K1, K2, K4, K5) 

 

Uppdrag: 

Småbarnspedagogiken har 

som uppdrag att främja 

barnens kulturella och 

kommunikativa kompetens. 

 

Lärmiljö: att skapa en 

estetisk- och mångsidig 

språkmiljö 

Mål:   

Utveckla språkliga kunskaper och 

färdigheter i det svenska språket 

Berika ordförrådet  

Utveckla språklig identitet 

Utveckla språkligmedvetenhet  

Utveckla en positiv inställning till 

mångfald 

Förstå mångfald i närmiljön och öva sig 

att fungera i den 

Utveckla empatiska förmåga 

Bekanta sig med förfluten-, nutid och 

framtid 

Ta till sig, ta del av och skapa kultur 

Ta del av traditioner, fester 

Bekanta sig med olika religioner och 

åskådningar 

Få förståelse för konstens och 

kulturarvets betydelse och värde 

K3 Vardagskompetens 

 

Jag växer, rör på mig och 

utvecklas (K3) 

 

Uppdrag: 

Småbarnspedagogiken har 

som uppdrag att stärka 

färdigheter som hör samman 

med barnens välbefinnande, 

säkerhet och trygghet samt 

att handleda dem att göra 

val som överensstämmer 

med en hållbar livsstil.  

 

Lärmiljö: att använda 

närmiljön på ett aktiverande 

och mångsidigt sätt 

Mål:  

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 säkerhetstänk i vardagliga 

situationer 

Främja ett positivt förhållningssätt till 

mat och ätande samt stödja 

hälsosamma matvanor 

Utveckla förmåga att hantera redskap 

Upptäcka, förstå och sätta ord på 

känslor 
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K4 Multilitteracitet och digital 

kompetens 

 

Språkens rika värld (K2, K4) 

Jag utforskar min omgivning 

(K1, K4) 

Mina många uttrycksformer 

(K1, K2, K4, K5) 

 

Uppdrag: 

Småbarnspedagogiken har 

som uppdrag att främja 

barnens multilitteracitet och 

digital kompetens som 

behövs för kommunikation 

mellan människor och för 

delaktighet i samhället.  

 

Lärmiljö: att skapa en 

mångsidig och inspirerande 

lärmiljö 

Mål:  

Förmåga att kommunicera med andra, 
uttrycka sig och skaffa information 
  
Förmåga att tolka miner, kroppsspråk, 
beröring, gester och ljud 
  
Bekanta sig med barnlitteratur på ett 
mångsidigt sätt  
  
Uppmuntra barnen att upptäcka symboler 
och teknik i omgivningen 
  
Förmåga att namnge digitala föremål  
  
Bekanta sig med digitala verktyg, 
applikationer och spel och använda dem 
tryggt 
  
Förmåga att skapa bilder, text, etc.  
  
Uppmuntra att upptäcka numeriska 
symboler  
  
Möjlighet till att undersöka, använda och 
producera skriftliga, verbala, audivisuella 
och digitala meddelanden - självständigt och 
tillsammans med andra barn 
  
Barnens aktiviteter dokumenteras digitalt 
(personalen dokumenterar digitalt då barn 
leker, undersöker, rör på sig, upplever och 
producerar konst)  
  
Barnen ges möjlighet att observera och 
undersöka informations- och 
kommunikationsteknikens roll i vardagslivet 
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K5 Förmåga att delta och 

påverka 

 

Mina många uttrycksformer 

(K1, K2, K4, K5) 

 

Uppdrag: 

Småbarnspedagogiken har 

som uppdrag att stödja 

barnens växande förmåga 

att delta och påverka samt 

att uppmuntra barnen att ta 

egna initiativ. 

 

Lärmiljö: att skapa en 

respektfull och tillitsfull 

lärmiljö 

Mål: 

Utveckla förmågan att uttrycka sig 

- musikaliskt 

- visuellt 

- verbalt 

- kroppsligt 

Utveckla barnens uppfattning om sig 

själva och stärka självförtroendet  

Utveckla förmågan till socialt samspel 

Utveckla förmågan och viljan att delta i 

den gemensamma verksamheten 

Förstå betydelsen av gemensamma 

regler och överenskommelser och 

kunna följa dem 

Stärka barnens förhållande till naturen 

och för en hållbar utveckling 

 

 


