
 

 

METOD 
• Med hjälp av de olika friluftsskolorna; 

Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle 
förstärka kunskapen om naturen. 

• Uppleva livet i naturen. 
• Leka tillsammans i naturen. Ingen annan 

lekplats kan ge barnen samma möjligheter 
att utveckla sin fin – och grovmotorik som i 
naturen. 

• Matsäcksstunden ger gemenskap och blir en 
stund att stanna upp för hela gruppen. 

• Sagostunden ger närhet och trygghet. 
• Trygghet och gemenskap skapar 

förutsättningar för helhetsupplevelser och 
kunskapsinlärningen som barnen bär med sig 
resten av livet. 

 

VILA 
Under vinterhalvåret har vi läsvila inomhus för alla 
utom de som ligger och sover ute i vagnarna. Under 
sommarhalvåret vilar vi ofta ute men det kan ibland 
vara skönt att gå in och vila både vid varmt väder 
och vid regn. 

 

 
 

MAT 
Förskolans kök är husets hjärta. Här tillagas all mat 
av personalen och i den mån ekologiska varor finns så 
används det. Minst en dag i veckan tillagas maten 
utomhus. Om väder och aktiviteter tillåter så blir 
det oftare. 

 

 

 
MILJÖ 

Barnen är med och sorterar papper, kartong och annat 
avfall som vi sedan bär iväg till miljöstationen. Vi 
komposterar matavfall och när så är dags är barnen 
med och sprider ut kompostjorden i rabatterna och i 
vårt grönsaksland. 

 

SKAPANDE 
Skapandet är en del av barnens lek och en väg till 
inlärning. Det skall alltid finnas möjlighet för barnen 
att på dess egna villkor kunna få skapa fritt med olika 
uttrycksmedel. Med naturen som ram och medel har vi 
alla möjligheter att låta barnens fantasi få sätta 
gränser för vad de kan göra. Vår uppgift som vuxna är 
att stimulera barnens fantasi och ge möjligheter för 
ett varierat skapande. 

 

FÖRÄLDRAMEDVERKAN 
Engagerade föräldrar är ett ”nyckelord” i vår 
verksamhet. Alla föräldrar bör vara medlemmar i 
Friluftsfrämjandet. Vi har som mål att göra 
föräldrarna delaktiga i vår verksamhet. Detta gör vi 
bl. a. genom att ha föräldramöten,  utvecklingssamtal, 
föreningsmöten samt drop in kaffe. Föräldrar och 
personal arrangerar tillsammans fester och utflykter 
som alla föräldrar och barn kan vara med på. På våren 
och hösten har vi en gemensam ”fixardag”. Föräldrarna 
ställer också upp vid behov av vikarier på förskolan. Vi 
försöker att skapa en ”vi” känsla. 
 

INTAGNING 
Vår målsättning är att få en så bra fördelning som 
möjligt mellan kön, ålder och närvarotid. Vid två 
likvärdiga sökanden är det tiden för ansökan som 
gäller. 
 

 

MÅL 
Grundidén i denna pedagogik är att barns behov av 
matematik, svenska, naturkunskap, teknik, rörelse 
och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i 
naturen. Ur och skurs mål är att ge barnen: 

• kunskap om naturen och förmedla 
naturkänsla 

• ett ekologiskt synsätt och därmed skapa 
miljömedvetenhet 

• kunskap om hur man uppträder i naturen och 
repekterar allemansrätten 

• stimulans i hela sin utveckling genom att 
använda naturen 

• möjlighet till rörelse och gemenskap på ett 
lustfyllt sätt i naturen 

• grunden till ett livslångt intresse för 
friluftsliv. 

 
Vi kan inte fortsätta att uppträda som om naturen 
vore outslitlig. 
 
En annan viktig del är också att ha ett gott 
samarbete med föräldrar och på så sätt få en god 
kvalitet på vår förskoleverksamhet med 
friluftsinriktning. 

 

 
 

Att få som vana att regelbundet vara ute året om är 
viktigt för barnens utveckling men det handlar också om 
att grundlägga goda fritidsvanor. Ett väl grundat 

naturintresse ger livskvalité hela livet! 


