Arbetsplan och verksamhetsbeskrivning för
förskoleklassen i Fagerhults skola!

Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt
utbildning! Vi utgår från en helhetssyn på eleven. Vi utgår från elevernas behov och intressen och
deras erfarenhet. Vi erbjuder olika arbetssätt, arbetsformer och lärmiljöer.
Vi tycker det är viktigt att främja barnens fantasi, inlevelse och samarbetsförmåga. Det tränar vi
genom lek, rörelse, skapande och problemlösning.

Normer och värden;
I Lgr-11 står det att skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och
utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och
medborgare. Skolan ska präglas av omsorg av individen, omtanke och generositet. Skapande arbete
och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Vi jobbar med olika gruppstärkande lekar och
samarbetsövningar. Vi jobbar med värdegrunden, att barnen ska känna sig trygga, respektera och
förstå alla. Vi läser även många böcker som handlar om utsatta människor och drar paralleller till
verkligheten. Vi jobbar ämnesövergripande med olika teman som utvecklar barnens förmåga att se
sammanhangen. Förskoleklassen ingår i skolans likabehandlingsplan och följer densamma.
Leken;
Vi tycker den fria och delvis styrda leken är viktig för barnens utveckling. Den stimulerar språket,
fantasin och den sociala kompetensen. I regelleken får barnen får barnen träna sig på att samarbeta,
vänta på sin tur och att kunna förlora.
Språket;
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de
får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva enligt Lgr-11. Samtal och
berättande kring vardagliga händelser och etiska frågor genomförs i förskoleklassen. Vi tränar även
på att lyssna, ställa frågor samt framföra egna åsikter och argument. Vi arbetar även med högläsning
och egen läsning, språklekar utifrån Bornholmsmodellen. Den innehåller bland annat rim, ramsor,
meningar, ord, första och sista ljudet, samband, fonem och bokstavsträning.
Matematik;
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga
att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska
värden i möten med matematiska mönster, former och samband enligt Lgr-11. Vi arbetar med
problemlösning, matematiska resonemang, matematiska begrepp, lägesbegrepp, beskriva och jämföra,
geometriska former, mönster, sorteringsövningar, antalsuppfattning, dela upp tal, siffror och
ordningstal.
Natur och miljö;
Vi arbetar med att se sambanden i naturen, årstidsväxlingar, temateater om djurens övervintring,
fåglars flytt mm. Det gäller som pedagog att göra det lustfyllt, roligt och väcka barnens nyfikenhet.
Vi går ut i naturen och ser dess skiftningar, tittar på träd, fåglar och växter.

Idrott och rörelse;

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor
och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges
möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra enligt Lgr-11.
Vi har gymnastik en gång i veckan där det viktigaste är att barnen rör sig på ett lustfyllt sätt och tränar
sin grovmotorik genom övningar som att rulla, krypa, klättra, balansera, hoppa, springa, kasta och
fånga en boll, lekar och dans.
Bild och skapande;
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa enligt
Lgr-11. Skapandet är en viktig del i undervisningen, barnen utvecklar sin fantasi och kreativitet.
Barnen får experimentera med olika tekniker och material.
Samverkan med hemmet;
Innan terminsstart har vi inskolningssamtal.
Genom veckoinformation på Infomentor blir föräldrarna delaktiga i det vardagliga arbetet.
Utvecklingssamtal genomförs varje termin.
Föräldramöten/skolsamråd.
Föräldrar är alltid välkomna till förskoleklassen.

