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Årsplan Förskolan Näckrosen  

2016-17 

Förskolan Näckrosen ligger i Älgarås har två avdelningar, Grodan och 

Abborren. Grodan har barn i åldrarna 1-3 år och på Abborren är 

barnen 3-5 år. På förskolan arbetar tre förskollärare och en 

barnskötare, kökspersonal, vaktmästare samt vikarier. Årsplanen 

bygger på nationella och kommunala styrdokument.  

 

Kvalitetsmål 1: Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och 

samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla 

kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

Hur:    

  Vattnets betydelse för allt levande 

  Vi upptäcker naturen 

 Prova olika experiment 

Varför:  

 Barnets egen roll i naturens olika kretslopp 

 Vi lär genom upplevelser och sinnen 

Hur ser vi att vi nått målet?  

 Positiva till natur 

 Vill upptäcka mer och göra experiment 

Kvalitetsmål 2: Att barnen lär sig socialt samspel och visar respekt 

och hänsyn mot andra. 

Hur:     

  Uppmuntra positiva beteenden 

 Lära av varandra 

 Möta frågor med kunskap. 
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Varför: 

 För att bli en god samhällsmedborgare. 

Hur ser vi att vi nått målet? 

 Barnen samarbetar 

 Barnen pratar med varandra i en god ton 

Kvalitetsmål 3: Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, 

undersöka och använda matematiska begrepp och samband 

mellan begrepp 

 Hur: 

 Miljöer som erbjuder matematiskt material 

 Väga, mäta, sortera, jämföra 

 Använda matematiska begrepp tex cirkel, kvadrat, rektangel 

Varför? 

 Väcka intresse för matematik 

 Kunna använda begreppen i vardagen 

Hur ser vi att vi nått målet? 

 Barnen är i miljöerna 

 Upptäcker matematiken   

 Följdfrågor 

 

Kvalitetsmål 4: Språkförmåga. 

Hur: 

 Sånger och ramsor 

 Berättelser 

 Sätta ord och mening till saker och händelser. 
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Varför? 

 Kunna göra sig förstådd 

 Språket en förutsättning för allt lärande 

 Göra lärandet lustfyllt 

Hur ser vi att vi nått målet? 

 Genom samtal och intervjuer 

 Barnen tar egna initiativ 

 

Kvalitetsmål 5: Skrivförmåga. 

Hur: 

 Måla, rita och skapa. 

 Erbjuda olika skrivprogram på I-pad och dator 

 Lära sig penngrepp 

 Skrivriktning 

Varför? 

 För att kunna förmedla sig i skrift 

 Grund för skolgång 

Hur ser vi att vi nått målet? 

 Vi ser att barnen utvecklar sitt sätt att ”skriva” och att hålla 

pennan. 

Kvalitetsmål 6: Läsförståelse. 

Hur: 

 Tolka bilder 

 Prata om symboler 

 Prata om böcker man läst 

 Berättande utan bilder 

 Skapa egna bilder i fantasin  (flanosagor, teaterlek) 
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Varför? 

 För att kunna söka kunskap och sammanhang 

 Vi lär av varandra 

Hur ser vi att vi nått målet? 

 Reflekterar över bilder och symboler 

 Ökad koncentrationsförmåga 

 Intresse för böcker och berättelser 

Vår barnsyn:  

 Vi tror på barnens förmåga att lära sig 

 Vi ger barnen utmaningar 

 Vi har en tillåtande miljö 

Vår kunskapssyn: 

 Man lär genom att använda sinnena 

 Barnen lär sig utifrån sin förmåga och sitt intresse 

 Barn lär sig i samspel med andra  

Pedagogroll: 

 Söka kunskap tillsammans med barnen 

 Vara goda förebilder 

 Glädjespridare 
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