
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Uppdrag 
 
Teamens uppdrag är att höja kvaliteten på verksamheten i förskolan. Detta sker dels 
genom det arbete som utförs i barngruppen och dels genom att teamen möjliggör för 
ordinarie personal att planera, utvärdera, dokumentera och fortbilda sig på dagtid. 
 
Teamen besöker alla kommunala förskolor vilket innebär att varje förskola besöks i 
regel var fjortonde dag.  
 
Teamet tar över barngruppen med en egen dagsplanering kl. 08.00 – 16.00 och 
därutöver sker överlämnande en kvart före och en kvart efter mellan teamet och 
ordinarie personal. 
 
 

Mål 
 

• Vårt arbete utgår från förskolans läroplan Lpfö 18, med stort fokus på 
språkmålen.  

 

• Barn, föräldrar och personal ska känna TRYGGHET när vi tar hand om 
barngruppen. 

 

• Barnen ska känna GLÄDJE tillsammans med oss. 
 

Så här gör teamet för att skapa trygghet: 
 
Vi lägger stor vikt vid att skapa goda relationer. Då vi inte behöver ägna tid åt 
administrativa och övriga verksamhetsfrågor kan vi odelat fokusera på barnen. 
 
Avdelningspersonalen ger oss information om det enskilda barnet och barngruppen 
för att vi ska kunna bemöta barnen på ett pedagogiskt riktigt sätt. Informationen 
består bl.a. av: 

- Uppdaterad bild med namn på varje barn. 



- Allergier. 
- Aktuell, individuell information såsom sovtider, trygghetssaker, sekretess, 

m.m. Vi har, som all övrig personal, absolut tystnadsplikt. 
- Aktuella telefonnummer till föräldrar och ordinarie personal. 
- Dagsaktuellt schema för barngruppen. 
- Rutiner på avdelningen. 

 
Vår dagsplanering har en struktur som är densamma varje gång, för att barnen ska 
känna igen sig. Planeringen för dagen sätts upp i hallen, så att alla kan ta del av vad 
vi gör under dagen. 
 
 

Så här gör vi för att skapa glädje: 
 

• Vi presenterar eget material och lite överraskningar som blir kännetecknande 
för oss. Barnen får möjlighet till både förväntan och igenkännandets glädje. 

 

• Vi använder oss av sång, musik, drama, bild, form, rörelse och sagor. Ibland 
har vi med eget lekmaterial som komplement till förskolans. 

 

• Vi har våra egna rutiner vilket innebär att våra besök blir annorlunda dagar 
med roliga och spännande upplevelser. 

 
 
 
 
 

Hösten 2022 arbetar följande i våra två team: 
Sanna Zackrisson, Lina Wärn och Lena Öhman 

Kicki Kettle, Tina Rolf och Lotta Weflö 

 
 
 

forskoleteamet@soderkoping.se 
 

0121-18 569 eller 0121-18 143 
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