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Antal barn
Vid höstterminens start var det sex barn i Lilla förskolan och 15 i Stora förskolan. Under
höstterminen gick tre barn över från Lilla förskolan till Stora förskolan och tre nya barn började i
Lilla förskolan. Året slutade med sex barn i Lilla förskolan och 19 barn i Stora förskolan. Att ha
fler barn i slutet av vårterminen bidrar till en stabilitet i barngrupperna då inte så många barn
kommer att börja under den kommande höstterminen. Det ger också en stabilitet åt föreningens
ekonomi.
Under året har följande varit anställda:
Carin Bergsten
100%
Ulrika Hoffner
100%
Olga Terzieva
87,5%
Frida Runhagen
100%
Lia Reeves
75%
I oktober 2014 påbörjade Lia sin föräldraledighet. Ulrika Hoffner har därför vikarierat som
ansvarig pedagog på Lilla förskolan under året. Maja Engsner anställdes som vikarie för Ulrika
på Stora förskolan från september månad. Majas tjänstgöring har under året varit 87,5%.
Förskolan har anlitat Johanna Falk som timvikarie.
Verksamheten
Grunden i förskolans verksamhet har varit montessoripedagogiken, förskolans läroplan, skollagen
och FN:s barnkonvention. Vårt mål och vår strävan har varit att arbetet på förskolan ska bedrivas
i enlighet dessa dokument.
Den pedagogiska verksamheten
Vår förskola är en montessoriförskola och det montessorimaterial som finns i förskolan är
grunden i vårt arbete. Med detta material har vi möjlighet att arbeta målinriktat med varje barns
utveckling och lärande. Barnens arbete har, enligt de riktlinjer som finns i montessoriarbetet,
dokumenterats. Denna dokumentation utgör grunden för att kunna leda barnen vidare mot nya
utmaningar, ny kunskap och nya sociala erfarenheter. Med hjälp av observationer av
barngrupperna och i en dialog med barnen har olika teman vuxit fram. Dessa teman har kommit
att utformas olika i de två barngrupperna för att anpassas till barnens olika utvecklingsnivåer,
behov och förutsättningar. Våra teman har under året omfattat:
Kultur och skapande
Exempel på teman är ”Lennart Hellsings sånger och klurigheter”. Ett temaarbete som avslutades
med att barnens arbete kunde ställas ut i montern på Eriksbergsbiblioteket samt att förskolans

föräldrar och barn fick sjunga Hellsingsånger tillsammans med Anna-Karin Nytell
Oldeberg(Ako).
Under hösten väcktes ett stort intresse för Johan Sebastian Bach och hans musik. Vi lärde oss
mycket om hans stora familj och om alla olika instrument som hans musik spelas på. Arbetet
avslutades med att alla lärare samt våra 10 äldsta barn inbjöds till Domkyrkan för att lyssna på
”Juloratoriet för barn”. Efter konserten var alla bjudna på Adventsfika hos Carin.
Allas lika värde i en global värld
Maria Montessoris tanke om allas lika värde och vår roll i en global värld är en av grunderna i
vårt arbete. I slutet av höstterminen växte intresset för våra kartpussel och länders olika flaggor.
Vi fick möjlighet att, med barnens intresse som utgångspunkt, lyfta fram de olika nationaliteter
som finns representerade på vår förskola. Julavslutningen blev en hyllning till alla våra olika
språk och länder då familjer med sina olika språk önskade oss alla God Jul/Trevlig ledighet.
Miljön
Under året har miljöarbetet lyfts fram. Att vi i samband med att vi arbetade med en giftfri
förskola bytte tvål gav oss ett bra tillfälle att samtala om våra vatten och vad som händer om vi
smutsar ner dem med tex för mycket tvål. Detta gav ett resultat som fortfarande håller i sig,
tvålförbrukningen har minskat väsentligt på förskolan. I arbetet ”Håll Sverige rent” kunde vi
dokumentera vårt arbete som fick till resultat att förskolan belönades med en utmärkelse.
Arbetet med våra teman ger inte bara möjligheter för barnen att lära sig nya saker. Våra
utställningar, som ofta ordnas i anslutning till våra teman, har varit mötesplatser för barn,
föräldrar och lärare. Den årliga ”Vinterutställningen” är ett exempel på detta.
Tillsammans med lärandet har tonvikten i arbetet med de yngsta barnen varit anknytning,
trygghet, omsorg och omvårdnad. Barnens språkutveckling har som alltid en central roll i arbetet
med de små barnen. För att hjälpa de små barnen till den självständighet som de behöver för sin
utveckling har rutiner gåtts igenom och lärarna har utvecklat och förändrat sitt arbete. Till
exempel har rutinerna kring inskolningen, samlingarna och dukningen förändrats. I Stora
förskolan har arbetet med språket, matematiken, kulturen och den skapande verksamheten varit
speciellt framträdande under året. Många barn knäckte läskoden och flera barn har klivit in
matematikens förunderliga värld. När vi gick till Eriksbergsbiblioteken för att ställa i ordning vår
”Lennart Hellsing – utställning” var det en skara mycket stolta och glada barn som korsade
fotbollsplanen vid Eriksbergsskolan bärandes på allt som de hade tillverkat. Under året har vi
medvetet arbetat med att ta till vara på det som finns i vår egen stad. Botaniska trädgården har vi
besökt med mindre grupper av barn. Där har vi fått möjlighet att delta i trädgårdens mycket
uppskattade pedagogiska program för förskolebarn. Sagostunderna på Eriksbergsbiblioteket har
varit återkommande aktiviteter under året. Vid två tillfällen har Stora förskolan haft besök av
Maja Runhagen, från Hågadalsskolan årskurs 1, som föreläst om gaffelvirkning och massage.
Två mycket uppskattade besök.
Våra äldsta barn besökte traditionsenligt Bror Hjort Hus. För dessa barn avslutades förskoletiden
med en utflykt till Junibacken i Stockholm.

Barn med behov av särskilt stöd
Vårt goda samarbete med Kvalitativt stöd – Uppsala kommun har också detta år varit till stöd för
förskolans lärare.
Övrigt
Under året har ett stort arbete gjorts för att säkra vår förskola som en giftfri förskola. Kontakter
har knutits till Naturskyddsföreningen och förskolan har i dag en kontaktperson där. Vi kan
konstarea att det vi har att arbeta vidare på är att tillsammans med Uppsala kommun (som
ansvarar för ”vår” park) göra en genomgång av de material som användes när parken byggdes om
hösten 2013. Vidare har förskolans hemsida fått en ny layout och texter och bilder har gåtts
igenom. Lilla förskolans arbetsrum har målats om och de små barnen har fått ett nytt handfat i
badrummet som passar dem bättre i storlek och funktion.
Förskola och hem
Föräldrasamtal
Under året har alla föräldrar inbjudits till två föräldrasamtal. Nya föräldrar har inbjudits till
inskolningssamtal och föräldrar vars barn gått över från Lilla förskolan till Stora förskolan har
inbjudits till ett överskolningssamtal. Dialogen med föräldrar är mycket viktigt i vårt arbete med
barnen och vi har under året haft många extra samtal med flera föräldrar.
Föräldramöten
Under våren inbjöd förskolan till ett föräldramöte för att informera om vårt arbete med en giftfri
förskola och presentera förskolans 23 - punktsprogram. Hemsidan och möjligheten att lägga ut
bilder på hemsidan diskuterades.
Föräldrakvällar
Under hösten anordnades tre föräldrakvällar inom ramen för Uppsala kommuns
föräldrautbildning ”Triple P”
Föräldraaktiviteter
Höststäddagen med korvgrillning genomfördes i vanlig ordning i oktober då många familjer
deltog. Alla familjer som hade möjlighet deltog i en sångstund med AKO och föräldrar på Stora
förskolan inbjöds till en Vinterutställning (se ovan). Alla föräldrar inbjöds till julfest i december
och sommarfest i juni.
Föräldrakaffe
Under året inbjöds förskolans föräldrar till ett föräldrakaffe.
Familjeutflykt
I maj anordnade styrelsen en utflykt för förskolans alla familjer till Furuvik. Förskolan stod för
kostnaderna för resa och inträde.
Övrigt
I september fick vi besök av våra sexåringar, som lämnat förskolan för att börja i grundskolans
sexårsverksamhet. Ett uppskattat och kärt besök.

Fortbildning och studiebesök.
Frida har deltagit i en kurs om anknytningsteorin och små barn. Olga har gått en konstkurs på
Bror Hjorts Hus och Maja har gått en av AMI:s kurser för montessoriassistenter. Carin och Olga
har lyssnat på föreläsning ”Barn och flerspråkighet” och Carin har deltagit i AMI:s
montessoridagar. Frida har besökt en av småbarnsavdelningarna på Gluntens montessoriskola och
Olga har besökt Djurgårdens Montessoriförskola och Gluntens montessoriskola för observation.
Inom ramen för vår arbetsplan gällande obligatoriska utbildningar, livsmedelshantering, brand
och hjärt – lungräddning, har förskolans alla anställda deltagit i brandkursen.
Styrelsearbetet
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:
Erik Sallén
ordförande
Emilia Lalander
vice ordförande
Therese Åkerstedt
sekreterare
Erik Axelsson
kassör
Johan Forsberg
personalansvarig
Carin Bergsten
lärarrepresentant
Kim Rönn
suppleant
Förutom höst- och vårmöte har styrelsen sammankallat till styrelsemöte sju gånger. Förutom
återkommande frågor om arbetsgivaransvar och ekonomin har styrelsen bland annat avslutat
arbetat med dokumentation av ansvarsfördelningen inom styrelsens, förskolans skylt och årets
familjeutflykt. Styrelsen startade verksamhetsåret med att bjuda in förskolans alla anställda till en
gemensam middag. Ett mycket uppskattat initiativ.
Uppsala den ……………….. 2015

………………………………..
Erik Sallén (ordförande)

…………………………………
Carin Bergsten (förskolechef)

