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     VERKSAMHETSPLAN
     2021-12-16 

 

Familjedaghemmet VÄTTARNA 
plan för VT 2022  

 

Övergripande mål 
Att erbjuda barnomsorg med hög kvalitet och som är anpassad efter ålder, individ och behov. 
En omsorg som drivs i en liten skala, med max sex barn. Vi har en god balans mellan aktivitet 
och vila. Vi erbjuder barnen stimulerande och roliga vardagar och tillämpar pedagogiken ”att 
följa barnet.” Vi tillämpar medbestämmande och är lyhörda för vad varje individ behöver. Vi 
använder kommunikation som ett ledande verktyg för att utvecklas. 

Gemenskap och teamarbete 
Vi fortsätter jobba ihop gruppen. Tar oss till nästa nivå av planering; så att det blir 
stimulerande och lagom utmanande för samtliga barn i gruppen. Att ha lek och utforskande 
som högt prioriterade. Gemenskap och teamwork är ledord. Vi lägger in ett moment av 
samling/planerad pedagogisk stund varje dag. 

Planering ger ökad lust 
Dagmamman planerar terminen tillsammans med andra familjedaghem, och tar en 
planeringsdag där man går igenom ”uppdraget”, läroplan, allmänna råd m.m. Hur blir vi bättre 
på att dokumentera göra kopplingar till läroplanen till exempel? Detta kommer att öka 
motivationen och stärka självförtroendet som pedagog.  

Observation i början av året 
Terminen startar med att göra både individuella observationer av barnen och hela gruppen. 
Minst 30 minuter/barn. Utifrån reflektionerna kommer lämpliga aktiviteter och eventuellt 
tema att bli tydliga. Därefter uppdateras planen. Klart 15 januari 2022. 

Uppgraderad utemiljö 
Uppgradering av utomhusmiljön; ny/renoverad lekstuga, påfyllnad av sand i sandlådan, ny 
småbarnsgunga, ett utomhuskök. Klart 1 maj 2022. 

Inomhusmiljö 
Uppgradering av inomhusmiljön; sätt upp samtliga förmågor (runda cirklar) och se till att 
delar finns representerade. En utvecklad kökshörna, ordning bland dockor + dockkläder. 
Struktur med lådor för utklädningskläder, färger + pysselsaker. Det ska vara enkelt att variera 
i miljön, och byta ut leksaker. Klart 1 februari 2022. 
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Kroppslig aktivitet varje dag 
Vi är utomhus minst en gång/dag. Då använder vi gården, altanen eller närliggande skog och 
lekparker.  

Begränsning av pandemin 
Pga. fortsatt pandemi är vi restriktiva med att träffa andra grupper inomhus. Vi avvaktar även 
med en träff med familjer, tills vi ser om det är möjligt att arrangera det i vår, utomhus. 

Föräldrarnas insyn 
Avstämning vid hämtning och lämning. Informations-brev går ut till föräldrarna per mejl, 
varannan vecka. Bilder och filmer skickas kontinuerligt från mobilen. Utvecklingssamtal 
erbjuds en gång/termin, för de som önskar.  

Verksamheten håller stängt för planering 2 dagar/termin. Vi håller stängt för semester v.29-
33. 

 
 


