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Arbetsplan för förskoleklass
Förskoleklassen är en obligatorisk skolform för sexåringar. I förskoleklassen möter 
barnen det de känner igen från förskolan och sådant som är nytt från grundskolan. 
Tanken med förskoleklassen är att den ska fungera som en bro mellan förskola och 
grundskola. 

Förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet har en gemensam läroplan (Lgr11). I 
läroplanen finns riktlinjer och mål för de tre verksamheternas pedagogiska arbete och 
för undervisningen. Kapitel 3 i Lgr11 beskriver förskoleklassens uppdrag. 

I förskoleklassen ska undervisningen ta fasta på de delar i läroplanen som handlar om 
elevernas personliga utveckling. Exempelvis ska skolan sträva efter att varje elev:

• Utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära
• Utvecklar sitt eget sätt att lära
• Utvecklar tillit till sin egen förmåga
• Känner trygghet och lär sig att visa hänsyn och respekt i samspel med andra

Normer och värden
I vårt värdegrundsarbete arbetar vi med att utveckla en god självkänsla hos våra 
elever, vi lär dem att visa hänsyn, att lyssna på andra, att ta ansvar, att vara en god 
kamrat och att bli en i gruppen. Vi arbetar medvetet för att påverka och stimulera 
eleverna att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska 
värderingar.

Utveckling och lärande/kunskaper
Språklig medvetenhet
Genom Bornholmsmetoden arbetar vi med språklekar, rim, ord, meningar, första och 
sista ljudet i ord, dela upp och sammanföra bokstavsljud och knyta ljuden till 
bokstaven. Vi stimulerar elevernas intresse för skriftspråket. Vi har högläsning i grupp 
för att träna på att lyssna, återberätta, utveckla fantasin, väcka intresse för läsning och 
böcker.

Matematik
Vi utvecklar elevernas förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera 
över och pröva olika lösningar av egna och andras problemlösningar. Eleverna 
utvecklar grundläggande matematiska insikter och begrepp genom att vi arbetar 
konkret med mönster, former, sortering, klassificering, uppfattning om antal, stor-liten, 
mindre än, hälften, dubbelt osv.

Skapande verksamhet
Vi låter eleverna få pröva olika tekniker och material som t.ex. lera, färg, trä och gips. 
De får utveckla sin skapande förmåga genom uttrycksformer som musik, rörelse och 
drama. 

Lekens betydelse
Genom leken, både den organiserade och den fria, får eleverna utlopp för sin fantasi 
och utvecklar sin sociala kompetens, som blir redskap att hantera konfliktlösning. 



Idrott och hälsa
Kost, sömn och fysisk aktivitet, och hur det påverkar vårt välbefinnande är centrala 
delar av förskoleklassens undervisning. 

I leken och idrotten tränar vi de olika grundformerna såsom att åla, krypa, 
balansera, kasta, fånga, klättra, hänga och så vidare. Vi har regelbunden simundervisning 
och när möjlighet finns provar vi på skridskoåkning.

Natur, teknik och samhälle
Vi är ute i naturen, där eleverna bland annat får undersöka och lära om årstider, väder, 
växter, småkryp. De får lära sig om olika djur, kretslopp och allemansrätt.

Vi arbetar med vanliga tekniska lösningar samt kemiska och fysikaliska fenomen som 
finns i elevernas vardag. 

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker är en 
daglig del av förskoleklassens undervisning.

Elevernas delaktighet, ansvar och inflytande
Eleverna utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer 
genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande, exempelvis klassråd 
och elevråd. Eleverna tränar på sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter. De får däri-
genom möjlighet att påverka och att ta ansvar för sina handlingar och för skolans miljö.

Skola och hem
Vårdnadshavare har ansvar för sina barns fostran och utveckling. Skolan ska komplet-
tera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna 
utvecklas rikt och mångsidigt. Vi skapar goda förutsättningar för kommunikation mellan 
skola och hem genom föräldramöten, utvecklingssamtal, samtal i vardagen, veckobrev 
och olika former av digital kontakt.

Övergång och samverkan
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska finnas för att berika 
varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Det finns rutiner för överlämning mellan 
förskola, förskoleklass/fritidshem och skola.

Skola och omvärld
Vi samverkar med arbetsplatser inom offentlig och privat verksamhet samt föreningar. I 
samverkan ingår studiebesök. Samverkan Skola-Näringsliv är en prioriterad insats. 

Elever från gymnasieskola och lärarutbildning gör sin praktik i verksamheten.
Vi använder digitala medel exempelvis Ipad, dator eller mobiltelefon i undervisning och 
kommunikation med omvärlden. 

Bedömning
Genom olika former av utvärdering och dokumentation kan vi följa och stimule-ra 
elevernas utveckling och lärande, vilket ligger till grund för att analysera och utveckla 
verksamheten. 



Vad

Höstter min startar 

Höstlov vecka 44 

Höstter min slutar 

Stängningsdag     

Vårter min startar 

Sportlov vecka 8 

Påsklov vecka 16  

Stängningsdag 

Lovdag

Lovdag 

Vårterminen slutar

Dag
måndag 

måndag-fredag

onsdag

måndag

tisdag

måndag - fredag

måndag-torsdag

torsdag

fredag

fredag
fredag

Datum

20 augusti

29 oktober - 2 november 
19 december

7 januari

8 januari
18 - 22 februari

15 - 18 april

16 maj

31 maj

7 juni

14 juni
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