Verksamhetsberättelse läsåret 2012 - 2013

Antal barn
Höstterminen började med 6 barn i Lilla förskolan och med 17 barn i Stora förskolan. Året slutade med 6
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 i ekonomin.
De anställda har haft följande tjänster
Carin Bergsten
100%
Ulrika Hoffner
100%
Anna Petersson
100%
Frida Runhagen
100%
Johanna Falk
100%
Lena Brag
87,5% (vikarie november – januari )
Vid behov har förskolan anlitat Elena Malfert som timvikarie
Tjänstgöringsgraden har varierat mellan 400% och 500%

Verksamheten
Grunden i förskolans verksamhet har varit montessoripedagogiken, förskolans läroplan och FN`s
barnkonvention. Vårt mål och vår strävan har varit att arbetet på förskolan ska bedrivas i enlighet dessa
dokument.
Den pedagogiska verksamheten
Under året har det montessorimaterial som finns i förskolan varit grunden i arbetet. Med detta material har
vi kunnat arbeta målinriktat med varje barn utveckling och lärande. Montessorimaterialet utgör dock
endast grunden för arbetet. 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. Exempel på teman är ”Hösten” med en
årliga äppelutställningen, ”Vintern”, som för barnen i Stora förskolan resulterade i en vinterutställning.
Den planerade satsningen på matematiken genomfördes med betoning på vardagsmatematik. Världen är
full av matematik allt från att räkna hur många barn som går ut till parken till att dela ett äpple i lika stora
bitar. I anslutning till detta tema inbjöds alla föräldrar till en föräldrakväll med Monika Wahlstedt –
”Montessori och matematik”. I Lilla förskolan gjordes en medveten satsning på språket. Förutom det
dagliga arbetet med att utveckla barnens ordförråd och tal fick alla barn bekanta sig med alla våra
bokstäver och deras ljud. I sång och bild och form presenterades alfabetts alla bokstäver under
vårterminens samlingar. I Stora förskolan utvecklades barnens intresse för fåglar till ett tema som
genomsyrade hela våren. Intresset för fåglar, deras sång, vad de äter, hur de bygger sina bon mm lyfte
barnen till nya kunskaper och intressen. Kring fågeltemat väcktes intresse för kartor och världsdelar,
insekter och småkryp, räkning, läsning skapande verksamhet och mycket annat. Ett komplett
montessorimaterial är en ovärderlig tillgång i detta arbete. Alla föräldrar inbjöds också till en
fågelutställning och sommarfesten, som avslutade terminen, gick i fåglarnas tecken. Den 17 maj avslutade
våra 6 – åringar sin förskoletid med en utflykt till Aqvaria i Stockholm

Parken och trädgårdslandet är två viktiga delar i förskolans pedagogiska verksamhet. Trädgårdslandet
invigdes en fredag i juni och vi har nu ett trädgårdsland som är anpassat för barnen så att de kan vara mer
delaktiga. Många år av planeringar och samtal med Uppsala kommun resulterade i ett samarbetsprojekt
mellan förskolan och Uppsala kommun både vad gäller utformning men också vad gäller finansiering då
förskolans styrelse beslutat att bidra med 300 000 kronor. Arbetet med parken påbörjades före
verksamhetsåret slut.
Under de tre sommarveckor då förskolans sommarskola genomfördes gjordes en extra insats på lärandet.
En satsning som inte bara ökade barnens kunskap och insikter om miljö och natur utan också resulterade i
många trevliga och uppskattade utflykter och aktiviteter.
Barn med behov av särskilt stöd
”Alla barn behöver stöd och vägledning, behoven är bara lite olika” – det har varit ett ledord under året.
För att kunna möta allas behov har specialpedagog Ulrika Larsdotter Bodin besökt förskolan en gång
under höstterminen och en gång under vårterminen. Temat för dessa tillfällen har varit ”Förskolans i en
föränderlig tid” samt ”Det psykosociala perspektivet”.
Under året har det goda samarbetet med resursenheten och med förskolepsykolog Gösta Erixon gett ökad
kunskap och förståelse för vad barn med behov av särskilt stöd behöver. Möjlighet att arbeta tillsammans
med Uppsala kommuns VITS - team (vardagsnära insatser i ett tidigt skede) var en ny erfarenhet med gott
resultat.
Carin har fortsatt sina studier i specialpedagogik vid Västerås högskola (25%). I september deltog Carin
också i en eftermiddagskurs om handlingsplaner för barn med behov av särskilt stöd.

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. Eftersom dialogen med föräldrar är mycket viktigt i vårt arbete med barnen
kan vi med glädje konstatera att vi under året haft många extra samtal med flera föräldrar.
Föräldramöten
Under våren sammankallades alla föräldrar till ett föräldramöte för att diskutera vad vi gör på förskolan
och varför vi gör som vi gör. Exempel på frågor som diskuterades var Hur kan föräldrar bli mer delaktiga?
Kan vi använda våra föräldrakvällar till att öka föräldrars kunskap om den förskola som de valt till sina
barn? Hur kan vi nå ut med information om verksamheten på ett bättre sätt? Mötet resulterade i ett beslut
om att börja höstterminen med ytterligare ett föräldramöte och ett uttalat önskemål om att våra
föräldrakvällar ska fokusera på montessoripedagogiken och förskolan.
Föräldraaktiviteter
Höststäddagen med korvgrillning genomfördes i vanlig ordning i oktober då många familjer deltog. Alla
föräldrar inbjöds till julfest i december och sommarfest i juni. En dag i maj anordnade styrelsen
utflyktsdag till Skansen i Stockholm för alla familjer.
Under året har också föräldrar till barn i Stora förskolan besökt förskolan.
Föräldrakaffe
Barnen inbjöd sina föräldrar till ett föräldrakaffe.
Föräldrakvällar
Den 11 oktober talade Monika Walstedt om ”Montessori och matematik”.
Den 14 maj talade Petra Kranz Lindgren om ”Duga som man är. Om barns självkänsla och vuxnas
ledarskap.”

Övrigt
I september fick vi besök av våra sex - åringar som lämnat förskolan för att börja i grundskolans
sex – årsverksamhet. Ett uppskattat och kärt besök.

Uppsala kommun har genomfört en kvalitetskontroll av förskolan
.

Fortbildning och studiebesök.
Carin har deltagit i Uppsala kommuns eftermiddagskurs om handlingsplaner för barn med behov av
särskilt stöd.
I oktober deltog Anna i en ledarskaputbildning.
Carin har fortsatt studierna i specialpedagogik vid Västerås högskola.
Ulrika, Anna och Carin har deltagit i en föreläsning, ”Svåra samtal” med Lars Lindsjö
Alla anställda har deltagit i Röda Korsets ABC – kurs.
Styrelsearbetet
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:
Sara Klinga Myr
ordförande/personalansvarig
Erik Sallén
vice ordförande
Anders Thor
sekreterare
Erik Axelsson
kassör
Carin Bergsten
lärarrepresentant/personalansvarig
Gustaf Wall
personalansvarig
Sofia Oreland
suppleant

Förutom höst- och vårmöte har styrelsen sammankallat till styrelsemöte 8 gånger. Förutom återkommande
frågor om arbetsgivaransvar och ekonomin har styrelsen bland annat arbetat med följande frågor,
dokumentation av ansvarsfördelningen inom styrelsens, renoveringen av parken, förskolans skylt,
motionen från höstmötet angående ansvarsfördelningen av föräldrarnas städning på förskolan, årets
familjeutflykt.

Uppsala den ……………….. 2013

………………………………..
Sara Klinga Myr (ordförande)

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

