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Verksamhetsplan för förskoleklasserna i Älta skola  

Förskoleklass är från och med höstterminen 2018 obligatorisk. Men precis som tidigare är 

förskoleklass en övergång från förskolan till skolan. Förskoleklassens pedagogik bygger på en 

helhetssyn på barns utveckling. Grunden i förskoleklassens verksamhet är att utgå från 

barnens intressen och behov samt att väcka och ta till vara på deras lust och nyfikenhet att 

lära. Vi bemöter barnen där de befinner sig just nu, på gruppnivå och individnivå. Leken och 

det praktiska lärandet tar stor plats i vår verksamhet.   

I regeringens proposition ” den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet”  

(2009/10:165) anges att lek och skapande skall ingå i förskoleklassen som väsentliga delar i 

det aktiva lärandet och att elevens lust och nyfikenhet skall tas tillvara. Utgångspunkten för 

förskoleklassens verksamhet är att utveckling och lärande sker ständigt och inte bara i 

arrangerade lärandesituationer. Förskoleklassen får därför sin identitet genom 

kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik.  I 

skollagen(2010:800) kap.9 § 2 står det att utbildningens syfte i förskoleklassen är att 

stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. 

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen skall 

stimulera elevens allsidiga kontakter samt sociala gemenskaper.   

Läroplanen 2011  

Förskoleklassen arbetar efter samma läroplan som grundskolan och 

fritidshemsverksamheten (Lgr11.) De två första delarna: 1.skolans värdegrund och uppdrag 

2. Övergripande mål och riktlinjer gäller förskoleklassen och fritidshemmet.   

I vår verksamhetsplan har vi valt att förtydliga hur vi arbetar med de övergripande målen och 

riktlinjerna som gäller i förskoleklass.   

2.1 Normer och värden    

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemsverksamhet 2011:  

”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.” 

Mål  

Älta Skolas värdegrund är: Jag vill, Jag kan, Jag duger. Förskoleklassen skall vara en trygg 

miljö där varje barn får vara sitt bästa jag i samspel med andra.   
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2.2 

Hur når vi dit? 

Svenska 

Övergripande för Nacka kommun är att alla kommunala förskoleklasser erbjuds att arbeta 

med språklekar enligt Bornholmsmodellen och vi har valt att göra det. I början av 

höstterminen görs en fonologisk screening. Resultatet bildar underlag för hur vi planerar vår 

språkverksamhet. Vi gör våra språklekar lustfyllda med konkret material och arbetet med 

den fonologiska medvetenheten sker dagligen i vår verksamhet. I slutet av vårterminen görs 

samma screening för att utvärdera vår språkliga verksamhet. 

I vårt läs- och skrivutvecklande arbetssätt arbetar vi utifrån sagans värld och utifrån veckans saga 

diskuterar vi fram vilken, som är veckans bokstav. Utifrån, bild, text och skapande får eleverna möta 

veckans bokstav på många olika sätt, för att tillgodose alla individer och att vi lär oss på olika sätt. Vi 

har även högläsning varje dag på schemat. Vi utför även en kartläggning i Hitta Språket, som är ett 

direktiv får Skolverket och genomförs i hela landet.  

Matematik 

I matematik arbetar vi medvetet med vardagen. Vi går igenom veckodag, månad och år, datum och 

tid varje dag på våra samlingar. Schemat för dagen illustreras utifrån bildstöd. Vi arbetar även med 

mattestationer där eleverna får bekanta sig med olika konkreta material samt olika mattespel. Där 

får eleverna möjlighet att öva turtagning, samarbete/samspel samt olika matematiska begrepp. Vi 

utför även en kartläggning i Hitta Matematiken, som är ett direktiv får Skolverket och genomförs i 

hela landet. 

SO 

I de samhällsorienterande ämnena arbetar vi t.ex. mycket kring det som sker i det dagliga, hur beter 

vi oss i trafiken, hur är vi mot varandra och andra samt belyser viktiga händelser och traditioner i 

vardagen. Vi utgår mycket ifrån elevernas intressen i och tar tillvara på det i undervisningen. Ett 

exempel är att vi ”åker” ut på en luftballongsresa tillsammans med eleverna där luftballongsresan 

utgår ifrån elevernas inflytande var vi landar. Där tar lärandeleken en stor plats i undervisningen.  

 

No  

I olika temaarbeten får eleverna lära sig om natur och närmiljö i de olika årstiderna.  

 

2.2 Kunskaper   

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemsverksamheten 2011:  
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”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också grund för fortsatt 

utbildning.  

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att 

lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad 

undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i 

undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.”  

 

 

 

Mål  

I förskoleklass arbetar vi med barnets lust att lära. Med leken i centrum blickar vi mot 

kunskapskriterierna i år 1-3.  

Hur når vi dit? 

 I vårt läs- och skrivutvecklande arbete har barnen en egen loggbok som de ritar och skriver i 

under förskoleklass tiden där vikten läggs vid lusten och glädjen att vilja skriva. I och med 

detta får eleven tillfälle att känna tillfredställelse av att ha formulerat en text och ritat en 

bild som andra kan tolka. I klassrummen sker högläsning dagligen.  

Övergripande för Nacka kommun är att alla kommunala förskoleklasser erbjuds att arbeta 

med språklekar enligt Bornholmsmodellen och vi har valt att göra det. I början av 

höstterminen görs en fonologisk screening. Resultatet bildar underlag för hur vi planerar vår 

språkverksamhet. Vi gör våra språklekar lustfyllda med konkret material och arbetet med 

den fonologiska medvetenheten sker dagligen i vår verksamhet. I slutet av vårterminen görs 

samma screening för att utvärdera vår språkliga verksamhet.   

 

Matematik arbetar vi medvetet med i vardagen, i klassrummet, på skolgården i parken och i 

skogen. Vi använder oss av materialet från Mattelandet.  

Varje dag går vi igenom dagen vad som kommer att ske. Vi pratar år, månad, veckodag, 

datum och tid. Schemat för dagen illustreras med bild och text.   

I förskoleklassen är vi dagligen ute på raster.  I den fria leken ges barnet/ eleven möjlighet att 

utforska, uppleva olika aktiviteter tillsammans med kompisarna.  

Vi gör kortare och längre utflykter för att uppleva och utforska vår närmiljö. I skogen tittar vi 

på årstidsväxlingen och fördjupar oss i det barnen visar intresse för, till exempel myror, 

svampar med mera. I skogen får barnen uppleva glädje och på ett lustfullt sätt lär de sig 

respekt och förståelse för vår miljö och kretsloppet. Vi för ständiga samtal kring hur vi 

behandlar vår gemensamma utemiljö.   
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2.3 Elevers ansvar och inflytande  

 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:  

”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga skall omfatta 

alla elever. Elever skall ges inflytande över utbildningen. De skall fortlöpande stimuleras att 

ta aktivt del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerande i frågor 

som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande skall anpassa sig efter 

deras ålder och mognad. Eleverna skall alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som skall 

behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.”  

  

Mål  

I förskoleklassen vill vi att barnet skall förstå vikten av att ha eget ansvar för sitt lärande. Vi 

vill även att de skall känna att de har möjlighet att påverka sin vardag och dess innehåll.   

Hur når vi di  

I förskoleklassen tar vi tillvara på barnens intressen och idéer när vi planerar verksamheten.  

På detta sätt blir barnens arbete mer lustfyllt då de själva har varit med och påverkat 

innehållet.    

 Under vår fritidsverksamhet erbjuder vi barnen olika aktiviteter inne och ute på Solgård 

samt på stora skolgården med de äldre barnen. Aktiviteterna kan vara skapande, 

programmering, lekar eller kortare utflykter.   

Vid verksamhetsplanering och inköp av material utgår vi från barnens intressen och behov 

som vi uppmärksammat i leken.    

 

2.4 Skola och hem  

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:  

”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa det 

bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.” 

  Vårt Mål  

Förskoleklassens mål är att vi tillsammans med vårdnadshavare skall arbeta för barnens 

fortsatta utveckling och lärande. Detta genom ett ömsesidigt givande och tagande.   
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Hur når vi dit?  

Vi har en öppen dialog med föräldrarna, som förälder ska man ha möjlighet att få prata om 

hur dagen varit. Vi erbjuder ett föräldramöte per läsår och ett utvecklingssamtal per termin. 

Under året bjuder vi in till andra sammankomster. Vi skriver även ett gemensamt veckobrev 

till föräldrarna där de får information om kommande aktiviteter samt om veckan som varit.   

 Vid start av förskoleklass erbjuder vi inskolning samt ett kortare inskolningssamtal.  

  

  
2.5 Övergång och samverkan  

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:  

”Samarbetsformerna mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika 

varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och 

lärande i ett långsiktigt perspektiv skall skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt 

samarbete med förskolan. Samarbetet skall utgå från de nationella mål och riktlinjer som 

gäller för respektive verksamhet.”   

 Mål  

Vi vill arbeta för att övergångarna skall bli så trygga och smidiga som möjligt. Det är mycket 

viktigt att vi skaffar oss kunskaper som ger oss förutsättningar att möta barnet där det 

befinner sig.   

Hur når vi dit?  

Förskola till förskoleklass - Pedagoger från förskolan, föräldrar och lärarna i förskoleklass har 

vid behov ett överlämningssamtal. 

De blivande förskoleklassbarnen är välkomna på besök till förskoleklassen vid två tillfällen 

under vårterminen innan de börjar.  

Förskoleklass till år 1  - Barnen får träffa fritidspedagogerna från år 3 en gång per vecka, för 

att skapa trygga relationer inför att eleverna börjar åk 1.  Eleverna gör även ett par 

klassrumsbesök under vårterminen, även detta för att skapa en så bra övergång som möjligt 

för eleverna inför deras skolstart till åk 1.    

  


