Verksamheten ht 2020-vt 2021

Verksamhetens innehåll ht 2020-vt 2021
Rutiner
Dagen på förskolan är uppbyggd kring våra rutiner. Vår målsättning med
vardagsrutinerna är att barnen ska lära sig ta ansvar för sig själva och bli
delaktiga i verksamheten samt träna sin kropps- och rumsuppfattning. Barnets
självkänsla stärks av att lära sig att ta ansvar och att hitta sin roll i det som
händer omkring dem. Återkommande rutiner ger en trygghet i vardagen.
OBS! Vår verksamhet är just nu coronaanpassad. Eftersom barnen lämnas ute
har vi ingen frukost, morgonsamling inne och som det ser ut nu kommer vi inte
att ha något föräldramöte, knytis, fredagsfika eller lucia. När
rekommendationerna ändras kommer verksamheten återgå till det vanliga.
Frukost: Klockan 8.30 serveras det frukost för de barn som vill ha. Oftast är
det mjölk och hembakat bröd med något gott pålägg. De föräldrar som vill får
gärna sitta ner och ta en kopp kaffe med oss, det skapar en bra gemenskap och
kan vara ett bra sätt att överlämna barnen på.
Samling: Klockan 9.15 har vi en gemensam samling där föräldrar är välkomna
att vara med om de vill. Vi börjar med att sjunga en godmorgonsång för att
välkomna alla. Vi fortsätter sen att sjunga några sånger (ofta med rörelser till)
och gör ramsor för att stimulera språket. Vi använder oss ibland av hjälptecken
som stöd till sångerna som inte har rörelse. Samlingen avslutas med att vi
berättar vad alla ska göra på förmiddagen. Personalen turas om att planera och
hålla i samlingen veckovis.
I vårt samlingsrum har vi en liten scen där barnen varannan fredag ges tillfälle
att uppträda, antingen själva eller tillsammans med en eller flera kompisar. Det
kan vara med en sång, dans eller en ramsa. Här ger vi alla barn en chans att
synas och bekräftas och få en applåd, även de som bara kliver upp på scenen för
att sedan kliva av i nästa sekund. Detta stimulerar barnens olika uttrycksformer,
initiativförmåga och även att lyssna på andra som uppträder. Alla ska få synas.
Utevistelse: Vårt mål är att alla barn ska vara ute minst en gång om dagen men
ofta är vi ute mer än så. På förmiddagen (måndag-torsdag) har vi våra grupper
och de barn som har varit inne då går ut efter läsvilan. Oftast är vi på vår stora
fina gård men ibland går vi iväg, t ex till Skinnarviksparken eller upp på berget.
Genom utevistelsen vill vi förutom frisk luft, ge barnen möjlighet att träna sin
grovmotorik genom att bl. a cykla, klättra, balansera, springa, leka lekar och röra
sig fritt på vår stora fina gård. I vår sandlåda får barnen möjlighet att leka med
sand och vatten t ex bygga sandslott, göra kakor, samarbeta.

Dukning: Från ca 3 års ålder får barnen vara med och duka till lunchen. Det
brukar vara två barn och en vuxen på varje våning som dukar i en vecka. I
dukningen ingår att räkna, sortera, lära sig var alla sitter, presentera maten och
önska alla varsågoda.
Samling före maten: Samlingen är ett pedagogiskt tillfälle där ansvarig
personal planerat något från vald läroplansdel. Där sker aktiviteter med allt från
språk till matematik och naturvetenskap och högläsning med fokus på barnens
intressen, vi pratar också om aktuella händelser och känslor. Vi ska ge alla barn
talutrymme och möjlighet att träna på turtagande. Småstjärnorna har en egen
liten samling anpassad efter deras behov.
Lunch: Vi äter lunch klockan 11.30 och alla sitter på bestämda platser. För att
träna sin självständighet får de barn som kan och vill ta mat själva, skala sin
potatis och dela sin mat göra det. Vi strävar efter att ge barnen en positiv
inställning till maten och matsituationen, att få goda matvanor och en näringsrik
och allsidig kost. Alla barn som kan plockar undan och sköljer sin egen tallrik.
Vi kommer att väga maten vi slänger (ca 1gång i veckan) för att göra barnen
medvetna om hur mycket mat som slängs. Detta är en viktig del i vårt arbete
med hållbar utveckling. Efter maten serveras det frukt av olika sorter som
barnen har möjlighet att välja mellan. Måltiderna ger finmotorisk och
begreppsträning och är en socialt tränande situation.
Solbarnen kommer under våren att äta lunch i personalrummet (solbord) 1gång i
veckan tillsammans med en vuxen. Det här gör vi för att de ska få känna sig lite
stora och speciella och få egen tid med sina ålderskamrater och vuxna.
Sov och läsvilor: Efter lunchen delar vi in barnen i åldersgrupper för sov och
sagostund för att vi ska kunna tillgodose alla barns behov av vila och anpassa
sagorna på rätt nivå.
Alla barn som sover gör det tillsammans i vårt stora samlingsrum. Stjärnor och
månar hör på saga/flanosaga/sagopåse i lekrummet på övervåningen. Efter sov
och sagostund stannar barnen kvar på övervåningen där de får möjlighet till lite
olika aktiviteter t ex "dega med play-doo”, pussla, rita, leka med dockor, bilar,
bollar m.m.
Solar hör på saga i lekrummet på nedre våningen, ofta läser vi någon kapitelbok
eller lyssnar på flanosaga/sagopåse. Efter sagostunden stannar solarna kvar på
nedre våningen där de erbjuds olika aktiviteter som t ex rita, väva, sy, pyssla,
pärla m.m.
De barn som har varit inne på förmiddagen går ut och leker på gården.
Fri lek: Efter vilorna finns det också utrymme för fri lek (ute eller inne) som är
ett grundläggande behov och är nödvändig för barnens utveckling.
När det är dags för mellanmål går barnen till sin respektive avdelning.

Mellanmål: Klockan 14.30 serveras det mellanmål. Vi äter det på våra
avdelningar och vid fint väder äter vi gärna ute.
Efter mellanmålet är det fri lek, inne eller ute fram tills dess att dagen är slut.
Cirka 16:30 slår vi ihop avdelningarna och alla är tillsammans på nedre
våningen.
------------------------------------------------------------------------------------------------Tema
Barnen är indelade i tvärgrupper, solar 5 år, månar 4 år, storstjärnor 3 år och
småstjärnor 1-2 år.
Alla grupper har tematräff 1 gång i veckan. Vi kommer att ha hållbar utveckling
som övergripande tema men arbetar också med övriga delar av läroplanen . Vårt
mål är att utveckla barnens intresse för naturens kretslopp och hur natur,
människor och samhälle påverkar varandra. Solarna ska vara med i projektet
Energi Agenterna som Sisab (vår hyresvärd) har startat för att lära barn om
energianvändning och kommer att arbeta mycket med det på träffarna men alla
grupper kommer att använda sig av matrialet vi får. Mer information om vad vi
ska göra kommer i grupperna. På vårterminen ska vi som vanligt delta i
naturvårdsverkets ”SKRÄPPLOCKAR DAGAR”. Vi går då ut i närmiljön och
plockar skräp och pratar om vad man får och inte får göra i naturen.
I vårt arbete ska vi sträva efter att utveckla barnens intresse för bild och form,
skapande förmåga (där barnen har tillgång till vår verkstad), matematik,
begrepp. Vi kommer också att utgå från barnens intressen och idéer.
Temasamling
Solarna kommer att ha temasamling på onsdag em, vi kommer att arbeta med
materialet om Jalle och Tindra som handlar om språk och matematik.
Rörelse
Solar och månar har rörelse 1gång i veckan, stor och småstjärnor ca var tredje
vecka. Solarna kommer att ha rörelse ute för att hela gruppen (14st) ska kunna
vara tillsammans.
Vi ska sträva efter att utveckla barnens motorik, koordinationsförmåga, kropps
och rumsuppfattning genom att leka lekar, öva turtagning, göra kullerbyttor,
klättra, bolla, dansa, åla och använda rörelseband allt anpassat till de olika
åldersgrupperna. Barnen ska få vara med och bestämma delar av innehållet.
Kalas: Vi kommer att ha 2-3 stycken kalas per termin och alla barn som vill får
klä ut sig (oftast har vi ett tema). Kalasbarnen uppmärksammas på samlingen
genom att de sitter tillsammans och får en medalj som det står kalasbarn på. Vi
leker lite lekar och till lunch festdukar vi med långbord och bordsplacering. Till
mellanmål äter vi glass.

Sommarfest: Vi avslutar läsåret med att ha en sommarfest då hela familjen är
välkommen. Vi gör en utställning med allt barnen gjort under året och barnen
uppträder som vanligt. Solföräldrarna står för planering och fixande av mat.

Föräldrasamverkan: Samarbetet med föräldrarna är en viktig del i vår
verksamhet och vi vill ge föräldrarna möjlighet till inflytande och delaktighet.
Föräldrarna ska alltid känna sig välkomna att medverka i verksamheten t ex
genom att stanna till frukost, vara med på samlingen eller aktivt delta under en
dag. Det ger ett gott samarbete mellan förskolan och hemmet och en möjlighet
att få insyn i verksamheten.
Föräldramöten kommer vi att ha ett per år.
Vi kommer att ha fredagsfika var tredje vecka. Barnen fikar tillsammans med
sina föräldrar när de hämtar. Fredagsfikat ger föräldrarna ett avslappnat tillfälle
att umgås med varandra samt att vara en stund med sitt barn på förskolan utan
stress. Bakningslista finns uppsatt som man kan skriva upp sig på om man vill.
Varje vecka ger vi ut "Elvan-nytt" med aktuell information från oss.
Vi har också som tidigare knytkalas en gång per termin då vi äter middag
tillsammans vilket också är ett bra tillfälle att umgås och träffas.
Vi ska som vanligt åka på vår årliga utflykt till Örnboet i vår. Vi vill gärna att så
många föräldrar som möjligt följer med så vi abonnerar en stor buss och är borta
hela dagen.
Minst en gång per år har vi ett utvecklingssamtal med föräldrarna om barnet och
dess situation på förskolan och i hemmet.

Traditioner
Luciatåg med lussefika
Jul, Påsk och Midsommarlunch enligt tradition
Julgransplundring med dans runt granen
Solfest på Elvan
Avslutningslunch för alla barn som slutar och deras föräldrar

Övrigt
Stockholms stads ramtider för öppethållande är 06.30 – 18.30.
Våra öppettider är 07.00 – 17.30 Ändras efter behov.
Vi har stängt 4 veckor i sommar.
En dag i månaden stänger vi kl. 16.00 för personalmöte.

