Verksamhetsberättelse läsåret 2013 - 2014

Antal barn
Höstterminen började med 6 barn i Lilla förskolan och med 17 barn i Stora förskolan. Året slutade med 5
barn i Lilla förskolan och 21 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
Ulrika Hoffner
Olga Terzieva
Frida Runhagen
Lia Reeves

100%
100%
87,5%%
100%
75%%

Vid behov har förskolan 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
Under året har det montessorimaterial som finns i förskolan varit grunden i vårt arbete. Med detta material
har vi kunnat arbeta målinriktat med varje barns utveckling och lärande. Montessorimaterialet utgör dock
endast grunden i 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 ”Språk och
nationaliteter”, ”Trädgårdslandet”, ”Fredsåret 2014”, ”Alla Hjärtans dag”, ”Tulpanen”. Arbetet med våra
teman är 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. När vi träffades på Alla
Hjärtans dag bjöd barn och fröknar på ett ”Allahjärtansdagsfika” och förskolans föräldrar fick möjlighet
att se hur vi arbetar med relationer och allas lika värden och allas bidrag. I Lilla förskolan gjordes en
medveten satsning på skapande arbete för små barn. Tillsammans med lärandet har tonvikten i arbetet med
de yngsta barnen har varit anknytning, trygghet, omsorg och omvårdnad. Barnens språkutveckling har
som alltid en central roll i arbetet med de små barnen. I Stora förskolan har det speciellt varit arbetet med
språket och musiken som har varit speciellt under året. Många barn knäckte läskoden. Barnens intresse för
musik tog oss vidare till spel, rytmlära och komposition. Vår förskola är verkligen en miljö för lärande och
utveckling. Under året har Teater Filuren besök förskolan med föreställningen ”Tänk efter inte före”. En
pjäs om känslor och konsekvenser. En ung pianist besökte Stora förskolan för att berätta om Scott Joplin
och visa barnen vad som kan hända om man får lära sig att spela piano och om man övar mycket. Våra
äldsta barn besökte traditionsenligt Bror Hjort Hus. För dessa barn avslutades förskoletiden med ett besök
på Gamla Uppsala museét och senare med en utflykt till Nordiska muséet i Stockholm.

Parken är viktig för förskolans pedagogiska verksamhet. 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 avslutade under sommaren och tidig höst. I oktober invigdes vår nya park. Vidar
Eriksson, tidigare elev på förskolan, spelade invigningsfanfaren på trombon, förskolebarnen sjöng, Stefan
Hanna, kommunalråd, invigningstalade och Uppsala kommun bjöd alla som kom på korvgrillning.
Barn med behov av särskilt stöd
Under året har det goda samarbetet med Kvalitativt stöd – Uppsala kommun fortsatt. En specialpedagog
finns knuten till förskolan.

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 konstatera att vi under året haft många extra samtal med flera föräldrar.
Föräldramöten
Under hösten sammankallades alla föräldrar till ett föräldramöte där bland annat våra två nya lärare
presenterades.
Föräldraaktiviteter
Höststäddagen med korvgrillning genomfördes i vanlig ordning i oktober då många familjer deltog.
Föräldrar på Stora förskolan har inbjudits till barnens utställningar och alla föräldrar och barn firade Alla
hjärtans dag med ett Allahjärtans dags fika. Alla föräldrar inbjöds till julfest i december och sommarfest i
juni.
Föräldrakvällar
På höstens föräldramöte uttrycktes ett önskemål om att ordna en föräldrakväll om montessoripedagogiken.
Den 18 november anordnades ”En kväll om Montessoripedagogiken” med Ulla Wikefeldt,
Familjeutflykt
I maj anordnade styrelsen korvgrillning i Hågadalen för alla familjer. Årets stora utflykt senarelades till
höstterminens start

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.

Fortbildning och studiebesök.
Under året har en stor tonvikt lagds på att ”jobba ihop” vårt arbetslag. En kväll med ”teambuildning”
genomfördes i KFUM´s regi på Alnäs i Uppsala. Höstterminen avslutades för våra anställda med en
middag på Hammarskogs Herrgård. Vårterminen avslutades med en helg på Singö.
Alla anställda har deltagit i en kurs i Livsmedelshantering i enlighet med fortbildningsplanen.
Ulrika Larsdotter Bodin, som tidigare arbetat som pedagogisk handledare för förskolans pedagoger,
besökte arbetslaget vid ett tillfälle..
Olga har besökt Gluntens montessoriskola för observation.
Övrigt
Under året har två studerande från AMI´s assistentutbildning besökt förskolan

Styrelsearbetet
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:
Erik Sallén
ordförande/personalansvarig
Sofia Oreland
vice ordförande
Therese Åkerstedt
sekreterare
Erik Axelsson
kassör
Carin Bergsten
lärarrepresentant
Johan Forsberg
personalansvarig
Gustaf Wall
suppleant

Förutom höst- och vårmöte har styrelsen sammankallat till styrelsemöte 6 gånger. Förutom återkommande
frågor om arbetsgivaransvar och ekonomin har styrelsen bland annat arbetat med dokumentation av
ansvarsfördelningen inom styrelsens, förskolans skylt, renovering av förskolans hall och årets
familjeutflykt.

Uppsala den ……………….. 2014

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

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

