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Viljans förskola är en kommunal förskola som ligger 
i Munksund och ingår i Pitholms rektorsområde. 
Förskolan består av fyra avdelningar: Skatten,  
I Ur och Skur Lilla Äventyret, Resan och Kompassen.
Förskolans verksamhet utgår från:

• Förskolans läroplan, LPFÖ-98, den beskriver i olika delar (normer och  

 värden, utveckling och lärande, barns inflytande) var tyngdpunkten ska ligga  

 när det gäller barnens utveckling i förskolan. Förskolan är det första steget i  

 samhällets samlade utbildningsystem. 

• Piteå kommuns barn och utbildningsplan. 

Hållbar utveckling
Vi jobbar med frågor som rör hållbar utveckling, ”hur bygger vi en hållbar 

framtid tillsammans”

Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska 

frågor, att göra barn och ungdomar delaktiga i läroprocessen och förbereda 

dem för framtiden.

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska 
vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.” LPFÖ-98

Lilla Äventyret är en I Ur och Skur förskola som arbetar efter Friluftsfrämjan-

dets I Ur och Skur-pedagogik. Vårt motto är ”Allt som går att göra inne går 

också att göra ute”. Pedagogiken bygger på ett upplevelsebaserat lärande och 

friluftsliv för att uppnå läroplanens mål, och grundidén är att barns behov av 

kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen året om.

För mer information, se www.pitea.se/viljans-forskola

Viljans förskola
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I Ur och Skur Lilla Äventyret erbjuder följande  
friluftsskolor:
Skogsknopp 1-2 år

Skogsknytte 3-4 år

Skogsmulle 5-6 år

Skridskor – Skrinna 4-6 år

Skidor – Lagge 4-6 år

Märkning:
Hos oss är det många barn som ska förvara sina kläder och skor. Det 

är nödvändigt att märka alla kläder, skor och annan utrustning.

Schema:
Viljans förskola använder sig av Tempus, ett webbaserat verktyg för 

närvaroregistrering. Tempus hjälper vårdnadshavare och personal att 

registrera scheman och hantera barnens närvaro.

Skridskobanan och skidspåret:
Storknytte- och Skogsmullebarnen åker skridskor och skidor.

Vad händer när förskolan eller den pedagogiska om-
sorgen är stängd på grund av helgdag? 
Julafton, nyårsafton och midsommarafton är förskolorna och peda-
gogisk omsorg stängd. Inga alternativ erbjuds. 

Under sommarlov och jullov erbjuder vi förskola i ett begränsat antal 

förskolor och fritidshem.

Förskolan har rätt att ha stängt tre dagar per år för personalens  

planering, fortbildning eller för annat viktigt kvalitetsarbete.
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Förskola och hem
Hämtning och lämning
Vi vill ha en tillitsfull relation mellan förskola och hem. Vi lägger 
stor vikt vid att alla ska känna sig välkomna till I Ur och Skur 
Lilla Äventyret.

För att nå denna målsättning har vi följande rutiner :

•  Vi tar emot barnen i hallen vid lämning före kl. 08:30,
 därefter tar vi emot barnen på gården.

•  Vår målsättning är att föra ett ständigt samtal med vård-  
 nadshavarna om barnens trivsel, utveckling och lärande.

•  Föräldramöten

•  Utvecklingssamtal

•  Uppföljningssamtal om inskolningen

•  Avslutningssamtal

•  Forum för samråd
 
Lek-och lärandemiljö
Genom att använda inne- och utomhusmiljön i växelverkan ges 
stora möjligheter till variation. Vi pedagoger är intresserade och 
försöker anpassa, reflektera och förändra i lek och lärandemil-
jön utifrån barnens intressen och behov. Vi utgår från att ditt 
barn är i full gång med sin utveckling när de kommer till oss, 
oavsett hur gammalt de är. 

Bränslet i varje barns lärande är lust, lusten att växa, att kunna. 
Att få se och höra hur kompisar gör skänker inspiration och 
möjligheter. Vår uppgift är att ge ditt barn den stimulans och 
de förutsättningar de behöver här på förskolan för att utveckla 
sitt självförtroende och sin självkänsla. Vi arbetar aktivt med att 
stärka barnens vilja att växa.



6     I Ur och Skur Piteå kommun

Måltider
Måltiderna är en viktig komponent i förskolans verksamheten, en 
självklar del av både omsorg och pedagogik. Enligt skollagen ska 
verksamheten utgågå från en helhetssyn på barnet och barnets 
behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar 
en helhet. Måltiden är lika mycket ett tillfälle att skapa trygghet, 
ge omsorg och bygga relationer som ett tillfälle för utveckling 
och lärande. Genom vårt stöd vill vi uppmuntra barnen till att 
bli självständiga. Vi ser matsituationen som ett tillfälle där vi kan 
samtala med barnen och vi vill främja samtalen mellan barnen.

För att nå denna målsättning har vi följande rutiner :

• Barnen tvättar händerna före maten.

• Samling före lunch.

• Bestämda platser vid lunchen.

• Barnen får efter förmåga kliva upp och ner från sin stol   
 själv, hämta mat, smörgås och ställa bort sin tallrik, glas,   
 bestick i diskrummet

• Alla måltider serveras i matsalen.

Under måltiden uppmuntras barnen att lyssna, samtala och 
hjälpa varandra.

Vila/sagostund:
”Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och 
vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö, såväl omvårdnad och 
omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett 
balanserat sätt.” LPFÖ-98

I Ur och Skur Lilla Äventyrets mål är att erbjuda både stora och 
små barn tid för återhämtning.

För att nå denna målsättning har vi följande rutiner :

• Två pedagoger ansvarar för vilan.
• En pedagog läser en bok tillsammans med barnen som   
 inte vilar.
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Gården
Förskolans utomhusmiljö bjuder till exempel på material i form 
av sand, vatten, geggamoja, gräs, bärbuskar. Utomhusmiljön ger oss 
utrymme till grovmotoriska sensationer som balansgång, hoppning, 
gungande, springande, fotbollande och så vidare. Lek och rörelse är 
viktigt för utvecklingen, därför arbetar vi för att gården ska inspirera 
och stimulera till inlevelse och fantasi.

Vi använder gården i vårt dagliga lärande och utmanar barnen i 
olika uttrycksformer. Gården är vårt största ”rum”.

Inomhus
Förskolans inomhusmiljö  erbjuder en väl genomtänkt pedagogisk 
miljö med olika mötesplatser där barnen själva kan välja vad de vill 
leka med eller vilket material det vill använda. 

• Bibliotek

• Ateljé/verkstad

• Musik/drama

• Vatten

• Bygg och konstruktion

• Fantasilek

Skogen
Naturen öppnar våra sinnen, vilket möjliggör för fördjupat lärande. 
Vi ser leken och känslan av att ha roligt som en hjälp i lärandet. En 
ny värld öppnas när vi lämnar de fyra väggarnas begränsning och 
ger oss ut i omgivningen. Utomhuspedagogiken strävar efter att 
visa på samband och helheter. I skogen är inte miljön tillrättalagd, 
vilket innebär att barnen stimuleras att fantisera och leka med det 
som lockar dem för stunden.  
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Av- och påklädning
I hallen ger vi barnen möjlighet att träna att sköta av och på kläd-
ningen självständigt. Pedagogernas uppgift är att stötta barnen med 
tydliga instruktioner samt stärka barnen språkligt genom att träna 
viktiga begrepp.

För att nå denna målsättning har vi följande rutiner :

• Vi delar upp barngruppen så att ett mindre antal barn befinner  
 sig i hallen samtidigt.
• Det finns alltid en pedagog i hallen vid av och påklädning.
• Vi uppmuntrar barnen att ta hjälp av och hjälpa varandra, detta  
 stärker deras självkänsla och empati.
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Våra tankar om verksamheten
Grundverksamheten:
För oss är det viktigt att varje barns förskoletid blir begriplig, 
hanterbar och meningsfull. För att den ska bli det guidar vi barnen 
in i förskolans värld.  Grundverksamheten bildar ramarna för 
hela förskolans arbete, här räknar vi in det som sker varje dag till 
exempel möte i hallen, måltider, tvättning, toalettbesök, av- och 
påklädning, fria leken, umgänge, utevistelse, vilan, sagostunden och 
olika gruppaktiviteter. 

Förskolans umgänge
I Ur och Skur Lilla Äventyret ska vara en trygg plats att vara på 
för våra barn. Vi arbetar med att förebygga, upptäcka och åtgärda 
all form av kränkande behandling.

Ledorden för Pitholms rektorsområde (1-16 år) är

• Alla ska känna sig VÄLKOMMNA
• Alla ska känna TRYGGHET och studie ro
• Alla ska LYCKAS

För att nå denna målsättning har vi följande rutiner :

• Plan mot diskriminering och kränkande behandling
• Vi arbetar aktivt med kamratrelationer och känslor.
• Samtalar och medlar vid konfliktslösning.
• Vi hjälper barnen in i leken.
• Vi uppmuntrar barnen till att hjälpa varandra och bry sig  
 om varandra.
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Utbildningsförvaltningen
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/piteakommun

 För mer information:

Medborgarservice 0911-69 60 00

www.pitea.se/viljans-forskola

www.pitea.se/utbildningsforvaltningen

www.friluftsframjandet.se/iurochskur

Viljan förskola

I Ur och Skur Lilla Äventyret tel: 0911-69 77 30

Skatten tel: 0911-69 77 29

Resan tel: 0911-69 77 36

Kompassen tel: 0911-69 77 37

Besök oss:

Kurirvägen 2, 941 53 Piteå


