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1. Inledning
Förord
Från och med årsskiftet 2010, har hela kommunen en gemensam vision:
”Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun”. Barn & Skola bidrar till
kommunens vision genom att göra våra verksamheter välkomnande och hållbara.
Verksamhetsberättelsen innehåller en uppföljning av årets arbete inom enhetens
familjedaghem – pedagogiska omsorg.

Barn & Skolas mål
Målet är att ”Alla elever når en fullständig grundskolekompetens och är behöriga
till gymnasieskolan. Elever med olika former av funktionshinder når de
individuellt ställda målen.”
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2. Verksamhet
Normer och värden
Vad har ni fokuserat under året? Våra värdeord har varit trygghet öppenhet och
empati. Vänta på sin tur, stödjer barnen så de lyssnar på varandra och inte prata i
mun på varandra, leva sig in i någon annans situation, appar t.ex memory
känslor, ur program om mobbing
Vad ser ni för resultat?
Barnen lyssnar inte alltid på varandra och vill gärna avbryta ett samtal.
En del av barnen har svårt för att bry sig om andra. Barnen kan också hjälpa varandra,
t.ex när man skall gå ut kan de större barnen hjälpa de mindre med skor och kläder,
putta fart på gungan.

Utveckling och lärande
Vad har ni fokuserat under året? Med iPad söker vi inf på nätet, vi använder
appar som främjar matematik och språkutvecklingen, vi har fokuserat mycket på
leken både inne och ute.
Vad ser ni för resultat? vi ser att barnen är nyfikna och lär sej fort hur man
använder sig av ipaden och gör egna val av vad de vill arbeta med. Vi går till
miljöstation och barnen hjälper till att sortera t.ex glas, plåt och plast. Vi erbjuder
olika material för bygg , skapande och fantasi. I har även i år deltagit i
skräpplockardagarna, vi får påsar från ”Håll Sverige rent” och klistermärke.

Barns inflytande

Vad har ni fokuserat under året? Vi är lyhörda för barnens önskemål och åsikter.
Vad ser ni för resultat? Barnen tar egna initiativ t.ex att vika flygplan, vi hittade
en app som vi visar hur man viker. Barnen gjorde en tavla att som de satte upp på
väggen för att kasta prick på. Barnen plockar även fram material om de vill rita
eller pyssla.

Familjedaghem och hem

Vad har ni fokuserat under året? På hösten har vi föräldramöte, med god
uppslutning där föräldrarna fick möjlighet att diskutera förändringar till ny
träfflokal. På våren har vi utvecklingssamtal. Vi bjuder in föräldrar till
luciafirande, barnen börjar med ett luciatåg sen blir barn och föräldrar bjudna på
fika. Familjedaghemmens dag firades 23maj i stadsträdgården, en
dagbarnvårdare hade ordnat en glassvagn så alla barn fick glass. Lo och Glo kom
också på besök.

Vad ser ni för resultat? God närvaro vid de olika aktiviteterna. Positiva och nöjda
föräldrar, som uppskattar familjedaghemmens unika barnomsorgsform där en
vuxen ser barnet hela dagen.

3. Gruppverksamhet
Innehåll
Vi är mycket ute med våra barn på olika
lekplatser så de kan träna sin motorik. Vi har haft en förälder som kom till oss i
vår träfflokal så barnen fick sjunga karaoke, det var mycket uppskattat. Vid jultid
är vi inbjudna till musikskolan på juldans, vi sjunger och dansar, barnen får också
gå upp på scenen och sjunga.

8

Vi var på Dansföreställning ”Böjligheter Möjligheter” för barn 4-6år, barnen fick
pröva på efter föreställnings slut.

Under några veckor i vår har vi följt ett träd, från att det började knoppas till det
var helt utslaget. Bilaga bifogas.
Midsommarfirande har vi på onsdag före midsommar, vi börjar klä
midsommarstången sedan blir det dans kring stången, de föräldrar som är lediga
är och med. Efter dansen blir det fika.

Omfattning
Under detta läsåret har vi varit 3 dagbarnvårdare 18barn, vi har också fått en ny
träfflokal som har blivit ett lyft för både barn och personal från att ha varit i en
källarlokal till att ha kommit upp i markplan. Vikarie har vi använt oss av för vår
arbetstid skall ligga på lagom nivå.

4. Årlig plan mot diskriminering och kränkningar
Vad har ni fokuserat under året?
Vi vuxna uppmärksammar barns beteende, så att ingen blir retad eller kränkt.
Vad ser ni för resultat?

9

Barnen är inte alltid snälla mot varandra, retas och härmas.
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