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Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret 2021–2022
Organisation och ledning
Den pedagogiska omsorgen (Familjedaghemmet) har fyra personal. Två av dessa leder även verksamheten,
varav en är förskollärare och har det yttersta pedagogiska ansvaret och den andra personalen har lång
erfarenhet av ledarskap och chefskap samt flera års erfarenhet från pedagogisk omsorg. De två övriga är
anställda och har flera års erfarenhet av barn sedan tidigare, en har även erfarenhet från kommunal
förskoleverksamhet samt från pedagogisk omsorg.

Vision
Vår pedagogiska omsorgs vision är att alla barn i verksamheten skall:


Våga



Vilja



Kunna

Barnen skall våga prova på, ha viljan att försöka och att testa sig fram samt känna att de kan och att de lär
sig och får nya utmaningar dagligen.

Verksamhetsidé
I ett nära samarbete med föräldrarna förmedlar vi vår gemensamma värdegrund, tillgodoser barnens behov
av omvårdnad, stödjer och stimulerar barnen i deras känslomässiga och intellektuella utveckling och ger
dem successivt vidgade kunskaper och erfarenheter av omvärlden på ett genomtänkt sätt.
Detta når vi genom;


ett nära samarbete med föräldrarna i den dagliga kontakten, samt med föräldramöten och
utvecklingssamtal



ett synsätt på barnet som kunnigt, kapabelt och forskande



att synliggöra varje barn
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att uppmuntra och ge beröm dagligen



att uppmuntra till empatisk handlande



att visa varandra respekt



att lära barnen ta ansvar och bli självständiga



att skapa en positiv atmosfär i barngruppen



att personalen får möjlighet till kompetensutveckling

Styrdokument


FN:s barnkonvention



Skollagen (2010:800)



Läroplan för förskolan (Lpfö 18)



Verksamhetsplan för Annikas BarnOmsorg AB



Språkutvecklingsplan för Annikas BarnOmsorg AB



Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg (2012)



Likabehandlingsplan för Annikas BarnOmsorg AB

Prioriterade utvecklingsområden läsår 2021–2022


Naturvetenskap, experiment och teknik



Språkutveckling



Matematikutveckling



Miljö- och klimatarbete



Värdegrundsarbete (social emotionell träning)
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Mål för familjedaghemmet
Område
Normer och värden
Mål
I den pedagogiska verksamheten stödjer vi barnens förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra
människor situation samt vilja att hjälpa andra. Vi ska ha en verksamhet fri från kränkande behandling med
en förståelse för att alla människor har lika värde beroende av kön, social eller etnisk bakgrund, sexuell
läggning, funktionshinder och trosuppfattning. Vi skall alla vara förebilder, det innebär att alla vuxna som
arbetar inom den pedagogiska omsorgen skall utgå från samma normer och värden i umgänget med
varandra som vi skall uppmuntra och stärka hos barnen. Vi vill öka barnens kunskaper om ett långsiktigt
hållbart förhållningssätt med respekt för natur och miljö.
Arbetssätt/metod


Vi har ett öppet och respektfullt förhållningssätt mellan vuxna och barn i demokratisk anda.



Verksamheten genomsyras av respekt till allt levande.



Vi stimulerar barns samspel och ge möjligheter att visa solidaritet och utveckla samhörighet.



Vi lyfter fram språkets betydelse och ger stöd till barnens identitetsutveckling.



Vi uppmuntrar föräldrarna att tala sitt modersmål med barnen.



Vi strävar efter att motverka sedvanliga könsroller och könsmönster genom att ge pojkar och flickor
samma möjligheter att stärka och pröva sina förmågor och intressen.



Vi arbetar mycket med miljöarbete både utifrån friluftspedagogik samt utifrån vardagspedagogik.

Utvärdering och uppföljning


Sker kontinuerligt vid apt och kvalitetsredovisningen
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Område
Utveckling och lärande
Mål
Vår pedagogiska verksamhet strävar efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet, sin lust och förmåga att
leka och lära.
Arbetssätt/metod


Barnen arbetar med drama, färg och form. Vi använder kameror/mobiler för att fotografera och
filma, så vi senare kan dokumentera och skriva ner våra iakttagelser.



Vi dokumenterar barnens arbete för att använda till att utveckla och utvärdera vår verksamhet. Vi
sammanställer dokumentationen i en portfolio med utvecklingsplan, som ska följa varje barn. Denna
utgör också ett underlag till utvecklingssamtal med föräldrarna.



Vi arbetar enligt vår språkutvecklingsplan och dess innehåll ligger till grund för hela vår verksamhet.
Vi arbetar med språket som utgångspunkt i vardagssituationer, natur och närmiljö.



Vi har kompetensutveckling och samarbetar med andra privata och kommunala som bedriver
pedagogisk omsorg.

Utvärdering och uppföljning


Sker kontinuerligt vid apt och kvalitetsredovisningen

Område
Barnens inflytande
Mål
Den pedagogiska verksamheten strävar efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla
efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
Arbetssätt/metod
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Vi arbetar efter att barnens idéer och uppfattningar respekteras och värderas. Vi utvärderar
verksamheten tillsammans med barnen vilket ger dem möjlighet att påverka sin situation.

Utvärdering och uppföljning


Sker kontinuerligt vid apt och kvalitetsredovisningen

Område
Pedagogisk verksamhet och hem
Mål
I den pedagogiska verksamheten vill vi ha en öppen kommunikation med föräldrar för att på bästa sätt
kunna stödja barnets utveckling. Vi för fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel,
utveckling och lärande både i och utanför vår pedagogiska verksamhet. Alla som arbetar inom vår
verksamhet har tystnadsplikt och sprider inte uppgifter om enskilda barn eller familjer. Vid all kontakt med
andra myndigheter ska föräldrarna antingen delta eller lämna sitt samtycke kring de frågor som ska
diskuteras.
Arbetssätt/metod
Den pedagogiska omsorgen har;


en individuell inskolning av varje barn.



föräldramöte en gång/termin samt mamma- och pappakväll.



utvecklingssamtal en gång per år. Föräldrar kan också när de själva önskar begära ett
utvecklingssamtal.



samtal vid lämning och hämtning av barnen, och kontakt vid behov.

Utvärdering och uppföljning


Sker kontinuerligt vid apt och kvalitetsredovisningen

Område
Miljö och klimat
Mål
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Den pedagogiska verksamheten strävar efter att varje barn utvecklar sin förmåga och förståelse för hur
viktig miljön och klimatet är för allt som växer och lever.
Arbetssätt/metod


Vi sop sorterar.



Vi komposterar.



Vi odlar grönsaker, bär och frukt.



Vi återvinner



Vi lär om natur, miljö och klimat

Utvärdering och uppföljning


Sker kontinuerligt vid apt

Kvalitetsarbete
Verksamheten planeras och utvärderas i förhållande till målen i den pedagogiska omsorgen
(familjedaghemmet). Syftet med utvärderingen är att utveckla det pedagogiska arbetet. Utvärdering sker
kontinuerligt tillsammans med föräldrarna vid de återkommande utvecklingssamtalen. Här synliggörs
eventuella brister som kan behöva åtgärdas.
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