Verksamhetsplan
Skyttorpskottarna
-del av c-företaget

skyttorpskottarna barnomsorg 1-5år

Inledning
Vår verksamhet skall bedrivas av 4st. dagmammor var av 3st. utbildade barnskötare och alla
med lång erfarenhet av arbete i barnomsorgen. Vi har också erfarenhet av förskolor,
fritidshem och barn med särskilda behov. Vi bor i Skyttorp och dess omnejd.
Vi erbjuder förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-5år i dagmammans hem. Vi har plats för
26 barn i verksamheten.

Verksamhetsbeskrivning
Öppettider:
6:30-17:00

Hemmamiljö:
Kl. 6:30 börjar vi dagen. Vi serverar frukost fram till kl. 7:30 därefter blir det fri lek fram till
fruktstunden ca 9:00. När vädret tillåter äter vi frukten ute på gården eller i någon
skogsglänta. Vi har även samling med barnen. Vi tillbringar nästan jämt förmiddagen ute i
friska luften. Vi serverar hemlagad varierad kost enligt skolmatsedeln vid ca 12, vi vuxna
deltar vid måltiden. Efter lunch har barnen en vilostund i en lugn och avslappnad miljö, några
barn sover. På eftermiddagen erbjuder vi fri/styrd lek, pyssel, rita, dega mm. Ca 14:30
serverar vi mellanmål. Sedan leker vi ute eller inne beroende på årstid och väder. 17:00
avslutas dagen.
Vi jobbar tillsamman under måndagarna på vår lokal ”Stubben”.
Under förmiddagarna arbetar vi med planerad aktiviteter i stor och liten grupp. Där
uppmuntrar vi barnens sociala kompetens, finmotorik och grovmotorik, språkutveckling,
känsloutveckling etc. i positiv anda. Genom bl.a. leka och lära matematik ute, temat ”jaget”
då vi pratar om vad vi heter, vår familj och hur vi ser ut mm. Samt en hel del lek att träna
samspel.
TorsdagsBus har vi varannan torsdagseftermiddag, då träffas vi vid ”Stubben” och äter
mellanmål och har en förutbestämd aktivitet.
Vi planerar att besöka biblioteket när tillfälle ges. Vi kommer att besöka den lilla teater med
de större barnen och se på teater.
Genom gruppverksamheten lär barnen att känna de andra barnen och dagmammor vilket är
en väldigt bra förutsättning att vikariesystemet ska fungera. Vi arbetar långa dagar vilket
innebär att vi är lediga en dag i veckan. Barnen är då hos någon av oss andra dagmammor.
Det gäller också när den ordinarie dagmamman är sjuk eller inte jobbar av andra orsaker.
Språket är som alltid en viktig del i vår verksamhet, och som ensam pedagog får vi väldigt när
relation där vi ständigt för en dialog med barnen. Vi läser mycket sagor, rimmar och gör
olika språk främjande övningar.
Barn inflytande
Barnen får allteftersom lära sig att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön omkring
dem. Vi planerar den dagliga verksamheten tillsammans utifrån barnens behov, intresse och
önskemål. Vi har varje dag samling där vi ser till att alla barn ses och hörs. Vi är ofta en liten
grupp så vi kan ta tillvara på alla tillfällen att se och höra barnen så som vid matsituationer
och lek.

Utveckling och lärande (barns behov)
Vi stävar efter att skapa en inspirerande lekmiljö som utmanar barnen och göra de nyfikna.
Vi sätter upp rimliga mål och aktiviteter som gör att barnen lyckas och känna att deras
förmåga utvecklas. Det är också väldigt positivt att använda sig av naturen för att öva sig på
olika matematiska begrepp. Vi vistas mycket ute i skog och mark i vår dagliga verksamhet.
Under vinterhalvåret går vi till Klubbis varannan vecka och där har vi gymnastik, rörelse och
lekar. Där får barnen tillfälle att utveckla sin kroppsuppfattning, motorik, träna turtagande
och samspel med varandra.
Språket är som alltid en viktig del i vår verksamhet, och som ensam pedagog får vi väldigt när
relation där vi ständigt för en dialog med barnen. Vi läser mycket sagor, rimmar och gör
olika språk främjande övningar, som vi också har som återkommande inslag i gymnastiken.
Mål och Visioner
Vår verksamhet ska vara rolig, trygg stimulerande, ge lust att lära, leka och skapa själv.
Vi arbetar efter Skolverkets allmänna råd med kommentarer pedagogisk omsorg samt efter
Barnkonventionen. Vi utgår från en gemensam värdegrund. Vi arbetar också med Plan mot
diskriminering och kränkande behandling som ett levade dokument.
Vi leker och lär i en liten och stor grupp, både ute och inne. Naturliga tillfällen och lärande
tas tillvara i s.k. vardagspedagogik. Arbetet sker på ett naturinriktat sätt som innebär många
utomhusaktiviteter.

Barn i behov av särskilt stöd
Vi deltar i barnens aktiviteter och observerar för att upptäcka om något barn är i behov av
särskilt stöd. Vi erbjuder utvecklingssamtal tillsammans med föräldrar en gång per termin. Vi
kontaktar C-företagets förskolechefer och som vidtar de åtgärder som krävs för att kunna
bistå med adekvat stöd. Vi skriver en utvecklingsplan, som vi sedan arbetar efter. Vi vill att
alla barn ska lyckas.

Vår samverkan med hemmet
Inskolning har vi vanligtvis i två veckor, alla barn är olika och vi anpassar inskolningen efter
barnens behov. Utöver den dagliga kontakten med föräldrar erbjuder vi till utvecklingssamtal
gång per termin och vid behov. Vid första utvecklingssamtalet tar vi upp hur föräldrarna har
upplevt inskolningen samt första tiden hos oss. Vid sista utvecklingssamtalet innan barnet
börjar i förskoleklass summerar vi tiden hos oss. Vi har föräldramöte varje höst-termins start.
Vi har en sluten Facebook sida där vi lägger ut bilder och information samt skickar ut
”kottnytt” med information vid några tillfällen per termin. Vi har också en hemsida
(www.skyttorpskottarna.se) där finns information och blanketter. Vi bjuder in föräldrar vid
vissa tillfällen så som föräldrarfika, Lucia-firande och höst/vår avslutningar.
En gång per läsår skickar Uppsala kommun ut en enkät med frågor om vad ni tycker om
verksamheten, den vill vi att ni föräldrar fyller i. Det är viktigt att vi får veta vad ni tycker om
oss, så vi kan utveckla verksamheten.

Vår samverkan med förskoleklass
Under vår-terminen kommer 5åringarna att förberedas inför skolstart genom att besöka
skolan vid flera tillfällen, så att övergången till skolan ska bli smidig och trygg.

Kost och hälsa
Vi följer skolans lunch matsedel. Vi hyr en större lokal en gång varannan vecka under den
kalla tiden på året, där har vi rörelse för de större barnen. Vi är ute i skog och mark ofta och
rör på oss.

Mål och visioner
Att arbeta som dagmamma är omväxlande och flexibelt och utgår från barnens behov och
intressen och innebär ett stort ansvar. Huvuddelen av verksamheten sker i vårt egna hem
med en grupp barn som i de flesta fall har varit hos samma dagmamma sedan de skolades in.
Det ger en trygghet både till dagmamman och de andra barnen. Vi träffas regelbundet för
gemensamma aktiviteter med barn i olika åldrar och gruppstorlekar. Då finns möjligheter att
leka med jämnåriga kamrater och i större grupp.
Vårt mål är att barnen ska utvecklas till en självständig, positiv och trygg individ samt att
föräldrarna ska vara nöjda och känna förtroende för oss.

