
 

 

 
 
 

 RAPPHÖNANS 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 tillsammans med pedagoger som ger stöd för att föra 
projektet framåt. Pedagogerna erbjuder barnen möjligheter, inspirerar dem och tar tillvara på 
barnens intresse tillsammans med barnen genom att vara medupptäckande. Vi synliggör och tar 
tillvara på barnens tankar och åsikter genom att ha dokumentationsväggar där vi sätter upp bilder, 
texter och synliggör föremål som visar vad vi gör på förskolan. Detta skapar diskussioner där vi 
kan möta och utmana barnens tankar och funderingar. Dessa tankar kan vi återkoppla och ta med 
i vårt projekt.  

 
Vi tar tillvara på barnens olika kompetenser och uppmuntrat barnen att delge och hjälpa 
varandra. Vi ser alla barnen som lika mycket värda. 
 
Kunskapssyn – Vi ska uppmuntra barnen till egen vilja, nyfikenhet och empati. Barn har 
erfarenheter och kunskap med sig när de kommer till oss på förskolan och vi anser att barn är 
kompetenta. Barn utforskar sin omvärld genom att undersöka, prova, upptäcka och leka. De lär i 
samspel med varandra, med oss pedagoger genom att iaktta, härma och upprepa och i samspel 
med den pedagogiska miljön. Alla barn vill och kan lära, ett lärande som sker i en ständig 
pågående process. Vi strävar mot att ta tillvara barnens tankar och åsikter och synliggöra dem i 
verksamheten, i projektet och lärmiljöerna.  



 
Pedagogroll – Vi vuxna ska vara närvarande, lyhörda, nyfikna och medforskare i projektet såväl 
som i leken. Tålmodiga - låta saker ta tid. Se varje individ och skapa möjligheter för barnen såväl 
som kollegor att få vara som den man är. Se olikheter som en tillgång. Vår uppgift är att ta tillvara 
på barnens tankar och åsikter och synliggöra dem i verksamheten dels i projektet men även i 
leken. Vi jobbar medvetet utifrån vår likabehandlingsplan. 
I början vill vi vara tydliga och strukturerade för att skapa trygga ramar, men när barnen har 
landat kan vi släppa på ramarna. 

 

 
PROJEKTARBETE 
Vi ska arbeta utifrån ett projektbaserat arbetssätt utifrån vårt projektparaply ”Lika Olika”.  
Projektet ska utgå från barnens intressen, nyfikenhet och lust att lära och vi ser arbetet i 
projektform som ett tillfälle till inlärning och skapande av nya kunskaper.  

 
I projektet arbetar vi i mindre grupper för att skapa bra förutsättningar för allas delaktighet och 
inflytande – att barnen ges möjlighet att höras, synas, lyssna på varandra, lära av varandra genom 
att dela med sig av sina egna tankar och respektera andras tankar och åsikter. Genom mindre 
grupper får vi pedagoger syn på barnens tankar och idéer.  

 
I projektet kan de olika läroplansmålen synliggöras. 

 
Ett projektbaserat arbetssätt pågår hela tiden i verksamheten men vi kommer ha mer fokus på 
projektet tisdagar, onsdagar och torsdagar. 

 
Pedagogisk dokumentation – Genom att observera, dokumentera tillsammans med barnen det vi 
utforskar i projektet och därefter reflektera tillsammans med barnen men även individuellt och i 
arbetslaget kan vi pedagoger lättare se och förstå barnen och på så sätt fånga vad det är barnen 
undersöker och har frågor kring. Fånga den röda tråden. 

 
Med hjälp av den pedagogiska dokumentationen görs barnen delaktiga i verksamheten. Varje 
avdelning har dokumentationsväggar där projektet synliggörs så att det skapas förutsättningar för 
barnen att reflektera kring projektet och föräldrarna ges möjlighet till delaktighet. 
 
PROFIL 
Ingen profil 

 
 
 
UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅLOMRÅDE  
 
MÅLOMRÅDE - Inkluderande lärmiljöer 
”Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande.” Lpfö 
98/16 s.11 
 
”Rummet skall spegla en respekt för barnets utveckling, det är barnets arbetsplats och läroplats, 
det skall vara självständiggörande och utvecklingsskapande och spegla en människosyn där barnet 
kan känna sig kompetent”(Linder, 2016,sid.202). 
 
 (Litterartur: Pedagogiska miljöer i tanke och handling) 
 
ÅTGÄRDER OCH INSATSER 
Vi når målområdet genom att läsa Pedagogiska miljöer i tanke och handling (Linder, 2016). Genom 
pedagogiska lärandesamtal kring litteraturen införskaffar vi oss kunskap i arbetet kring 
inkluderandelärmiljöer. 
 
 
 



Vi går in i verksamheten med öppna ögon och ser lärmiljöerna utifrån barnens perspektiv. 
Detta gör vi genom att ha miljöer som tilltalar alla barn, ute som inne beroende på deras intresse. 
Tillgängligt material som lockar till lek, utforskande och lärande. 
 
Genom att använda olika verktyg i våra lärmiljöer, så som digital verktyg, estetiska 
uttrycksformer, rörelse, bygg och konstruktion m.m. skapar vi möjligheter för alla barn. 
 
FÖRVÄNTAD PROCESS 
Denna utveckling vill vi se inom detta målområde:  

● Föränderliga miljöer, utifrån barnens intresse 

● Miljöer som lockar till utforskande, lek och lärande 

● Synlig dokumentation för att synliggöra barns lärande, för att skapa möjligheter till 
samspel och dialog 

 
 
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 
 
”Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp” Lpfö 98/16 s.10 
 
Marita Lundström (2015) menar att förskolläraren spelar en viktig roll för att synliggöra 
matematiska aspekter för barnen och uppmärksamma barn på den matematik som förekommer i 
den omgivande miljön  
 
(Litteratur: Förskolebarns strävande att kommunicera matematik)  
 
 
 



ÅTGÄRDER OCH INSATSER 
Vi når målområdet genom att vi väver in matematiken i våra lärmiljöer och genom att använda 
och synliggöra de matematiska begreppen i vardagen samt i projektet. 
 
I arbetet med tal och begreppsuppfattning använder vi olika verktyg, både analoga och digitala 
för att skapa förutsättningar för barns utforskande och lärande inom matematiken. 
 

 
FÖRVÄNTAD PROCESS 
Denna utveckling vill vi se inom detta målområde: 

● Att barnen får större förståelse för tal och begreppsuppfattning och använder det i 
vardagen. 

 
 
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? 

 

 


