
 

 

 
 
 

VITSIPPANS VERKSAMHETSPLAN 2017-2018 
 
 

ÖRKELLJUNGA KOMMUNS VÄRDEGRUND 
 
Värdegrunden ska genomsyra vårt arbete 
och tydligt uppfattas i alla våra möten med 
kommuninvånarna. Värdegrunden är vårt 
förhållningssätt och ska vägleda medarbetare 
och chefer i hur vi ska agera så att 
kommuninvånarna uppfattar verksamheterna 
så som vi vill. 
 

I Örkelljunga kommun arbetar alla medarbetare med ett professionellt bemötande präglat av 
kunskap, omtanke och handling. 
 
Kunskap - I varje möte upplevs vi kompetenta och pålitliga. 
 
Omtanke - I varje möte upplevs vi lyhörda, vänliga och respektfulla. 
 
Handling - I varje möte upplevs vi handlingskraftiga och målinriktade. 
 
 
 
UTVECKLINGSPLAN 2014-2018 - FRÅN BRA TILL BÄST! 
Med det övergripande syftet att nå en högre måluppfyllelse i samtliga verksamheter inom 
Örkelljunga utbildningsförvaltning har denna utvecklingsplan skapats. Inom 
utbildningsförvaltningen finns öppen förskola, förskolor, pedagogisk omsorg, förskoleklasser, 
fritidshem, fritidsgårdar, grundskolor, grundsärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, 
musikskola, kostverksamhet samt ett förvaltningskontor. 
 
I Örkelljunga kommun erbjuder vi år 2018 verksamheter som utmanar, inger mod, väcker lust 
och nyfikenhet att lära, samt inspirerar till kommunikation och utveckling. Våra verksamheter 
genomsyras av en värdegrund och kultur som alltid utgår ifrån det enskilda barnet/eleven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FÖRSKOLANS VISION 

 
 
PEDAGOGISK IDÉ  

 
 
 
Hur arbetar vi med den pedagogiska idén i vardagen? 

 
Barnsyn- Barnen ska styra projektet och vi ska ge stöd för att föra projektet framåt. Erbjuda 
möjligheter för barnen att bli intresserade över saker. Vi synliggör barnens tankar och åsikter 
genom att ha dokumentationsväggar där vi sätter upp bilder och texter om vad vi gör på 
förskolan. Detta skapar diskussioner där vi kan möta barnens tankar och funderingar och dessa 
tankar kan vi återkoppla och ta med i vårt projekt. Uppmuntra barnen till att hjälpa varandra och 
stärka barnen i detta. Lyfta barnen styrkor och uppmuntra detta.  
 
Kunskapssyn – Vi ska uppmuntra och vara delaktiga i barnens lekar när vi får för barnen. Inte 
vara rädd för att leka barnens lekar om de bjuder in oss. Uppmuntra till egen vilja, barnen ska 
hjälpa varandra, ta med barnens tankar i vårt arbete med lärmiljöerna och se det från barnen nivå. 
Barns lika värde och likabehandlingsplanen.  
 
 
 
 
Pedagogroll - Vi vuxna ska vara aktivt delaktiga i leken. Närvarande och lyhörda. I början vill vi 
vara tydliga och strukturerade för att skapa trygga ramar, men när barnen har landat kan vi släppa 



på reglerna. Se varje individ för den de är och möta varje barns specifika behov. Varje barn gör så 
gott de kan. Dagsformen.  

 
 
PROJEKTARBETE 
Vi ska arbeta med ett projekt för att ta tillvara på barnens intresse och lust till att lära sig. Genom 
det kan vi få in läroplanens mål men även utmana barnen. Vi kommer arbeta mer riktat med 
projektet tisdag, onsdag och torsdag. Vi fångar barnens spontana intressen och funderingar 
fortlöpande under hela veckan.  
 
Vi vill följa barnen intresse men även väcka lusten till att lära. Vi vill ge förutsättningar och 
möjligheter för barnen att vidga sina vyer och hitta nya saker att intressera sig för.  
 
Pedagogisk dokumentation – reflektera med barnen och personalen. Observera och skriva ner 
så man kan återkoppla och arbeta vidare.  Följer upp saker som man pratar med barnen om. Vi 
ska ha två dokumentationsväggar där varje grupps projekt synliggörs. Vi ska arbeta i 
åldersintregerade grupper.  
 
PROFIL 
Ingen profil 

 
 
 
UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅLOMRÅDE  
 
MÅLOMRÅDE – inkluderande lärmiljöer  
Se miljöerna från barnens nivå och göra barnen delaktiga i vår verksamhet. Vi vill använda 
barnen tankar och åsikter för att utveckla verksamheten och våra miljöer.   

 
”Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och 
särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling”(Lpfö 
98/16, s11) 
 
ÅTGÄRDER OCH INSATSER 
Vi når målområdet genom att: 

● Diskutera med barnen och i arbetslagen.  

● Sätta oss ner och se miljön utifrån barnens perspektiv.  

● Anpassa verksamheten utifrån de behoven som barngruppen har. 

● Arbetslaget visar respekt för individen och medverkar till att det skapas ett demokratiskt 
klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet 
att visa solidaritet.  

 
 
FÖRVÄNTAD PROCESS 
Denna utveckling vill vi se inom detta målområde: 

● Vi vill skapa en miljö som inspirera, utmanar och utvecklar barnens lärande.  

● Att barnen blir trygga med de lärmiljöer som skapats och att de känner sig delaktiga i vår 
verksamhet.  

 
 
AVSTÄMNING NOVEMBER 
Var befann vi oss vid uppstart av målområdet? 
 
 
 
Vad har hänt på vägen? 
 



 
 
Var befinner vi oss nu i förhållande till målområdet? 
 
 
 
Hur arbetar vi vidare? 

 
 

 
UTVÄRDERING MAJ 
Vad har hänt på vägen? 
 
 
 
Var befinner vi oss nu i förhållande till målområdet? 

 
 
 
 
MÅLOMRÅDE – Tal och begreppsuppfattning inom matematiken 
Uppmuntra och utmana barnen i att våga använda olika matematiska begrepp såsom tal, färg, 
form, läge, genom att pedagogerna är aktiva och väcker nyfikenhet samt skapar förutsättningar.  
 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att 

undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar”(Lpfö 

98/16, s 10) 

 
ÅTGÄRDER OCH INSATSER 
Vi når målområdet genom att: 

● Vara närvarande  

● Förklara för barnen när vissa begrepp ska användas.  

● Ta in fler matematiska saker i verksamheten.  

 
 
FÖRVÄNTAD PROCESS 
Denna utveckling vill vi se inom detta målområde: 

● Att barnen medvetet använder begreppen.  

● Att barnen visar intresse för matematik.  

● Matematik används spontant och lustfyllt i verksamheten. 

 
 
 
AVSTÄMNING NOVEMBER 
Var befann vi oss vid uppstart av målområdet? 
 
 
 
Vad har hänt på vägen? 
 
 
 
Var befinner vi oss nu i förhållande till målområdet? 
 
 
 
Hur arbetar vi vidare? 



 
 

 
UTVÄRDERING MAJ 
Vad har hänt på vägen? 
 
 
 
Var befinner vi oss nu i förhållande till målområdet? 

 

 

 

 


