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I Ur och Skur Vindivils vision:
Friluftsliv där vi tillsammans år obegränsad 
tid att öva. pröva, upptäcka, och utforska.

Vår verksamhet ska genomsyras av glädje, 
kamratskap och äventyr.

I Ur och Skurs mål med 
läroplanen som grund:

Verksamheten ska sträva efter att varje barn:
• Utvecklar intresse för och kunskaper om 

naturen samt utvecklar en naturkänsla
• Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil
• Utvecklar kunskap om och praktiskt 

handlande efter allemansrätten
• Får stöd och stimulans i hela sin utveckling 

genom vistelse i naturen
• Får möjlighet till rörelse och gemenskap på 

ett lustfyllt sätt i naturen
• Får utveckla grunden till ett livslångt intresse 

för friluftsliv.



Sedan 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad i 
enlighet med skollagen och FN:s barnkonvention samt utifrån den svenska 
förskoletraditionen. Lpfö 98 befäster att förskolan är första steget i 
utbildningssystemet i Sverige och det pedagogiska innehållet har fått ökat 
betydelse.

Läroplanen behandlar förskolans värdegrund och uppdrag. Mål och riktlinjer för 
förskolans verksamhet anges i områdena:
- normer och värden
- utveckling och lärande
- barns inflytande
- förskola och hem
- samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem.

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. 
Verksamheten skall vara ROLIG, TRYGG och LÄRORIK för alla barn som 
deltar. Förskolan skall erbjuda en god pedagogisk verksamhet anpassat till alla 
barn, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen 
skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar främjas.

Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den önskade 
kvalitetsutvecklingen i förskolan.

Riktlinjer för personalen anger dels ansvar som vilar på alla som arbetar i 
förskolan, dels det ansvar arbetslaget har för att arbetet inriktas mot målen i 
läroplanen.

I den här verksamhetsplanen beskriver vi på I Ur och Skur Vindivil vår vision 
och hur vi ska genomföra förskolans uppdrag, baserat på läroplanens mål och 
riktlinjer och målen för I Ur och Skur. Innehållet i verksamhetsplanen är en 
beskrivning av våra metoder. I Ur och Skurs metoder syftar till att stimulera, 
intressera och aktivera genom upplevelsebaserat lärande i naturen året om.



NORMER OCH VÄRDEN
Pedagogerna på I Ur och Skur Vindivil ska bemöta barn och vuxna på ett 
öppet och ett respektfullt sätt. Alla vuxna i förskolan ska vara goda förebilder. 
Tillsammans har vi utarbetat en likabehandlingsplan som alla ska följa. Vi ska 
belysa och uppmuntra positiva beteenden. 
Vi ska uppmuntra barnen att lösa konflikter genom att lyssna på varandra men 
också genom att acceptera varandras olikheter. Barnen  ska få hjälp att sätta 
ord på sina känslor.

Genom sång, lek, skogsvistelse skapar vi en gemenskap som föder empati, 
hänsyn, och möjlighet att våga uttrycka olika åsikter.

En stor del av verksamheten bedrivs utomhus i vår natur. Vi arbetar efter 
Friluftsfrämjandets barnverksamheter Skogsknopp, Skogsknytte och 
Skogsmulle där barnen lär sig om naturen. För att trivas i naturen måste man 
lära sig hur man ska klä sig för att vara torr och varm men även hur man 
sköter sin utrustning (ryggsäck, matsaker).  Vi uppmuntrar barnen till att ta 
hänsyn, visa respekt och empati till allt levande vilket utvecklar deras 
ansvarskänsla.
Vistelsen i naturen ger oss många möjligheter att diskutera viktiga
livsfrågor. Varför dör djur? Vad händer med myror på vintern etc.

UTVECKLING OCH LÄRANDE
På I Ur och Skur Vindivil arbetar vi med upplevelse baserat lärande. Barnen 
upplever sin omgivning med alla sinnen och de ska få vara med om saker på 
riktigt. Vi luktar, smakar, känner, tittar, lyssnar och skapar förutsättningar 
tillsammans. Vi sätter barnen i fokus och vi pedagoger har en roll som 
Medupptäckare, Medutforskande, Medupplevande och Medagerande.
Genom att ge barnen tid att träna på vardagliga färdigheter utvecklar barnen 
sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. Barnen uppmuntras också 
att hjälpa varandra och därigenom förstärks tilliten till sin egen och 
kompisarnas förmågor. 

Vi tycker att leken är en viktig  aktivitet. I leken utvecklas barnens identitet och 
grupptillhörighet. De utvecklas även motoriskt, socialt, språkligt, empatisk och 



kunskapsmässigt. Genom att besöka olika platser i vår närmiljö ges den egna 
fantasin stora möjligheter att utvecklas.  På I Ur och Skur Vindivil ger den 
vardagliga rörelsen ute i vår natur möjlighet för en bra kroppsuppfattning. 
Barnen tränar sina muskler, balans och sin smidighet vilket gynnar den 
motoriska utvecklingen och stärker självförtroendet.

Vi använder matematik i meningsfulla sammanhang och med material som 
finns naturligt i vår närhet. Genom att använda de korrekta matematiska 
termerna uppmärksammar vi barnen på matematiken i deras vardag.  t.ex. 
dela frukt i fjärdedelar, räknar alla barn. I skogen kan vi titta på lövens form, 
plocka stora och små kottar, sortera svampar. Vi mäter våra kroppar, t.ex. hur 
många kottar lång är jag. I skogen får vi också möjlighet att bygga och 
konstruera med naturligt material. Vi undersöker enkel vardagsteknik, t.ex. 
hur en gungbräda fungerar, hur en kniv fungerar, hur man knyter ett snöre/
rep.
På förskolan har vi möjlighet att utforska olika byggmaterial och 
konstruktionstekniker både inomhus och utomhus. Vardagstekniken 
uppmärksammas och undersöks i naturliga situationer. 

Vi på I Ur och Skur Vindivil strävar efter att vara goda förebilder för hur vi lever 
i vår miljö. Vi vill att barnen ska trivas och ha roligt i naturen. Vi har 
regelbundna naturutflykter till platser där barnen kan följa årstidernas 
växlingar. Arbetet sker i grupper, Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle, 
där barnen får kunskap om det ekologiska samspelet allt utifrån egen ålder 
och mognad. Barnen blir bekanta med allemansrätten vid tidig ålder. Barnen 
bär dagligen med sig sin egen utrustning och får därmed träna på att ta 
ansvar för sina saker och lära sig hur man behöver vara klädd för att ha roligt i 
naturen. Civilförsvarsförbundets Hitta Vilse-verksamhet lär stegvis de äldre 
barnen vad de ska göra om de går vilse. Genom saga och lek utvecklar 
barnen en handlingsberedskap som bygger upp en trygghetskänsla när de är 
ute i naturen. 

Vi uppmuntrar barnen att utveckla sitt språk genom att dagligen sjunga, läsa, 
språka, samtala, skapa, rimma & ramsa, använda tecken som stöd. Vi 
pedagoger är förbilder genom att använda ett varierat och nyanserat språk.  
Vi uppmärksammar barnen på olika sätt att förmedla sig. Barnen ska känna 
sig trygga med att få uttrycka sig på sitt eget sätt och uppmuntras i att prova 
andra sätt. Pedagogerna använder kroppsspråk, bilder, tecken, talspråk och 
skriftspråk för att visa på att det går att kommunicera på olika sätt.



I den dagliga verksamheten tränar vi empati och förståelse för olikheter 
genom att vid upplevelser och meningsskiljaktigheter låta alla inblandade 
berätta sin upplevelse av situationen och komma med förslag på lösningar. 

På vår förskola uppmärksammar vi olika kulturella traditioner som finns i det 
svenska samhället. Vi firar t.ex. Lucia, jul, midsommar och påsk. Barnens 
födelsedagar uppmärksammar vi genom att hissa flaggan, sjunga och hurra. 
Barnen får också en liten present. Vi uppmuntrar föräldrar att berätta om 
familjen ytterligare traditioner som de firar, för att kunna knyta an på 
förskolan.

BARNS INFLYTANDE
Genom att ge barnen tid för att utrycka sina tankar och åsikter får de 
möjlighet att förklara vad de vill göra och undersöka. Då kan vi tillsammans 
reflektera över om det finns förutsättningar att genomföra det barnen önskar. 
Pedagogerna ställer frågor som vi tillsammans reflekterar kring istället för att 
ge färdiga svar.
Vi ger barnen möjlighet att välja aktivitet utifrån olika kriterier. Ibland sker 
valet uifrån vilken aktivitet barnet vill göra. En annan gång kan valet ske 
utifrån vilken kompis man vill vara med. Genom att ha tydliga med regler 
värnar vi om förskolans miljö. Reglerna ska vara ramar för att vi ska känna 
oss trygga och värna vår förskolemiljö, men var tillräckligt vida för att främja 
barnens inflytande och kreativitet.

Genom att samtala kring konflikter på ett icke skuldbeläggande sätt och söka 
positiva lösningar får barnen möjlighet att sätta ord på sina känslor och 
handlingar, samt förståelse för hur det kan påverka andra. Det ger barnen en 
trygghet att veta att de blir hörda på och att vi letar efter lösningar.

Vi arbetar efter en tydlig modell när det uppstår en konflikt
mellan barnen. Vad upplevde du? Vad upplevde jag? Vad har 
du för lösningsförslag? Vad har jag för lösningsförslag? 

Barnen får dagligen träning i att vänta på sin tur och acceptera majoritetsval 
som vid val av saga, lek, utflyktsmål etc. Vi kan vid olika tillfällen arbeta med 
röstning av beslut och diskutera regler och lagar.



FÖRSKOLA OCH HEM
Vi pedagoger på I Ur och Skur Vindivil arbetar för en öppen dialog med 
föräldrar och strävar att bemöta alla med respekt och förväntar oss att bli 
behandlade på samma sätt.

Genom att föräldrarna deltager under tre dagar på den föräldraaktiva 
inskolningen, får de en insyn i barnens vardag på förskolan. Pedagogerna får 
möjlighet att belysa verksamhetens pedagogiska innehåll och föräldrarna får 
möjlighet att fråga om det som sker och de undrar över.

Föräldramöten hålls 1 gång varje läsår och vid behov fler gånger. Föräldrarna 
kan även mer direkt delge personalen sina idéer och synpunkter på 
verksamheten i det dagliga mötet vid lämning och vid hämtning av barn.

Det är viktigt att föra fortlöpande samtal beträffande barnets utveckling och 
lärande. Pedagoger erbjuder utvecklingssamtal för varje barn minst en gång 
per termin.

Genom att dokumentera på olika sätt gör vi verksamheten mera synlig och 
tydlig för både barn och vuxna. Vi tar bilder, visar upp barnens alster, skriver 
upp veckans aktiviter på planeringskalendern i hallen och skickar ut ett bildnytt 
till föräldrarna med veckans händelser. 
Vi dokumenterar barnens tid förskolan. Vi följer barnens vardag genom att 
fotografera och dokumentera och samla i barnens pärmar. Pärmen finns 
tillgänglig för barnen och föräldrarna att titta i. Den  får de s sedan ta med sig 
hem när de slutar på förskolan.

Genom att inför varje prioriterat mål skriftligen informera föräldrar om 
kommande månaders mål och hur vi tänker arbeta  får föräldrarna en större 
inblick  i arbetet och kan komma med förslag  och synpunkter.

SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASSEN,  SKOLAN OCH 
FRITIDSHEMMET                           
Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens
allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet
ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för
respektive verksamhet.



När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den 
särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta 
förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter ska särskild 
uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd.

Skolorna i närheten bjuder in oss till möten där vi har möjlighet att påverka  
gruppindelningen.
Där behov finns kan vi deltaga i överlämningssamtal med föräldrar och skola.
Barnen får under våren göra ett besök på skolan. 

På förskolan har vi en avslutningsmiddag för barnen som ska börja skola och 
pedagogerna. Innan middagen äger rum får barnen vara med och önska 
vilken mat som ska serveras.



Förskolans prioriterade mål 2016-2017 är:

September  få ihop grupperna

oktober - november utvecklar sin förmåga att lyssna, 
respektera och ge uttryck för egna 
uppfattningar och försöker förstå andras 
perspektiv

december Traditioner ….

januari Brand

februari - mars utvecklar sin förståelse för rum,form, läge och 
riktning och grundläggande egenskaper hos 
mängder,antal,ordning och talbegrepp samt för 
mätning, tid och förändring,

april - maj utvecklar sin förmåga att förstå och
att handla efter demokratiska principer
genom att få delta i olika former av samarbete 
och beslutsfattande.




