
Kompetensutveckling för kommunens barnskötare  
Januari 2022



Gemensamma regler 

• Mikrofonen av, kamera på 

• Endast ett ljud påslagit om ni 
sitter fler i samma rum 
(rundgång annars)

• Räcka upp handen funktionen 

• Återvända i tid efter fikat 



Dagens agenda

8.30-9.00 Introduktion och incheckning-
barnskötarens roll, arbetslaget ska

9.00-10.00 Camilla Nordén, Bara backars
förskola- Naturforskarna

10.00-10.30 Fika

10.30-11.30 Floraparken och Frejaparkens
förskolor- Utbildning hela dagen utomhus

11.30-11.45 Sammanfattning och 
utcheckning



Incheckning

Mentikod: 3296 5538









Filmdags….



Läroplanen-
Del 1

Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det 
barnen visar intresse för samt i det kunnande och de 
erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska 
kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till 
nya upptäckter och kunskaper.

Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn 
förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska 
uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse.

Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på 
ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa 
och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god 
miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och 
aktiviteter som är anpassade efter deras behov och 
vistelsetid.



Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika 
sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för 
barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter.

Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla 
som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar 
lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande.

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga 
genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika 
naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva 
rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt 
aktiva.

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både 
utomhus och inomhus och i varierande miljöer.



Läroplanen-
Arbetslaget ska 

– verka för en god och 
tillgänglig miljö för omsorg, 
lek, rörelse, utveckling och 

lärande,

– utmana barnens 
nyfikenhet och förståelse för 

språk och kommunikation 
samt för matematik, 

naturvetenskap och teknik,

– ta vara på barnens 
kunskaper, vetgirighet, vilja 

och lust att leka och lära 
samt stärka barnets tillit till 

sin egen förmåga,

– främja barnens förmåga 
att vara delaktiga och utöva 

inflytande över sin 
utbildning,



Camilla Nordén, Bara 
backars förskola
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För barnens skull
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Vårt förhållningssätt
Visa intresse, var nyfiken, 
visa intressant material, 
undersök och utforska.



Förslag på 
användbart 
material 



FIKA 10.00-10.30



Floraparken och Frejaparkens förskolor



Att erbjuda
utbildning/undervisning
under hela dagen

Floraparken- och Frejaparkens
förskolor



Utbildning: måndag 
och fredag

• Upplägg

• Tema

• Läroplanen

• Dokumentation

• Pedagogiska metoder



Barnskötarnas agenda: Frejaparken stora gården 
Ht 2021
Veckor: 36-39

Ansvarig för planering:

Tema: Krakel spektakel med vänner – Lennart Hellsing

Lpfö koppling: Målen i fokus höstterminen 2021

Normer och värden: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

Naturvetenskap och teknik: Förståelse för samband i naturen och 

naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle 

påverkar varandra.

Kulturell identitet, motorik och skapande: Både det svenska språket och 

det egna nationella minoritetsspråket om barnet tillhör en nationell 

minoritet.

Personlig och social utveckling: Fantasi och föreställningsförmåga.

Delaktighet och inflytande: Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar 

och för miljön i förskolan.

Varför: Tillsammans med kulturskolan kommer vi att ha temat Lennart 

Hellsing – Krakel spektakel med vänner.

När: Måndagar och fredagar ca 9.15/9.30 vecka 36-39

Var: måndagar på gräset, fredagar i ”gamla wigwamen”

Hur: Inspirera barnen till stafettlek och spontana sångstunder.



• Reflektion över veckorna som gått och 
feedback   

- svaras på efter genomförda veckor.

• Hur gick utbildningstillfällena?
Positivt/utvecklingsbart:

• Vad var det för lärande som skedde?

• Hur kan vi utmana vidare?



Kreducation – mål 
och delmål

• Agenda för gemensam undervisning/utbildning – eftermiddagarna (ca 
15.00)

• Vårt lokala utvecklingsmål:
”Barns möjligheter till lärande genomsyras i utbildning och 
undervisning under hela dagen”

• Delmål:
”Planera och genomföra undervisning och utbildning på eftermiddagen 
mellan 13.00-16.00, från 13.00-14.00 inomhus/utomhus gruppen och 
från kl. 15.00-16.00 utomhus gemensamt”
och 
”All personal ska någon gång under eftermiddagen gå in aktiv minst 10 
minuter och situationsanpassa barnets lek/lärande – utifrån 
självledarskapet.”

• Äldre barn: Tis – Loke, Ons – Oden, tors – tor
Yngre barn: Jämn vecka – Ymer – tis, ons, tors

Ojämn vecka – Munin – tis, ons, tors

• Tillägg vid utomhusaktivitet:
Den som har utbildning och undervisning  har någon form av 
markering. Övrig personal försöker engagerat erbjuda barnen att delta i 
utbildning och undervisning. Övriga som är utomhus ansvarar för övriga 
barn och möter vårdnadshavarna från hela förskolan vid hämtning. (alla 
barn är allas barn)



• Agenda för tisdag-torsdag

• Arbetslaget ansvarar

• Barnen erbjuds undervisning/utbildning

• 13.00

• 15.15

• Lilla gården/ Stora gården

• Reflektion

Upplägg- tisdag - torsdag



Agenda för eftermiddagar
Fokusmål under höstterminen:

Naturvetenskap och teknik, kulturell identitet, skapande och motorik:

”Förståelse för samband i naturen och naturens olika kretslopp samt för hur människor, 
natur och samhälle påverkar varandra.”

Personlig och social utveckling, delaktighet och inflytande:
”Fantasi och föreställningsförmåga”
”Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan” 
Normer och värden:
”Ett växande ansvar och intresse för utveckling och att aktivt delta i samhället”.

Didaktiska frågor

Utgå/använd de didaktiska frågorna när ni planerar er undervisning/utbildning:

Vad ska jag undervisa/utbilda i?
Hur ska jag göra det?
Vem ska jag göra det med/för?
Var ska vi vara?
När ska det ske?



Planering för eftermiddagen 
Vecka:

Tisdag:
Vad?
Pedagogiska metoder (Hur)?
Vem?
Var?
När?

Onsdag:
Vad?
Pedagogiska metoder (Hur)?
Vem?
Var?
När?

Torsdag:
Vad?
Pedagogiska metoder (Hur)?
Vem?
Var?
När?

Reflektion:
Vad utbildade/undervisade vi? 
Hur gick utbildnings/undervisningstillfället? 
Hur går vi vidare?
Hur utmanar vi vidare?
Behöver vi förändra något/vad?



Att erbjuda
utbildning och undervisning 
under hela dagen



Att erbjuda
utbildning och undervisning 
under hela dagen



Att erbjuda
utbildning och undervisning 
under hela dagen



Att erbjuda
utbildning och undervisning 
under hela dagen



Att erbjuda
utbildning och undervisning 
under hela dagen



Att erbjuda
utbildning och 
undervisning 
under hela 

dagen





Diskussionsfråga
• Hur kan vi möjliggöra för utbildning/ undervisning hela dagen?



Utcheckning

Mentikod: 9826 0501








