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Personal och barn 

Under året som gått har barnantalet ökat från 96 barn i januari 2019 till 106 barn i december 

2019. Förskolan är nu full med 4 storbarns-avdelningar med 20-21 barn och två småbarns- 

avdelningar med 15 barn. Personalen har utökats och anpassats till barngrupperna och några 

nya förskollärare har rekryterats. I augusti började även en ny rektor (undertecknad) då 

tidigare rektor valde att säga upp sig för att byta yrkesbana. I en period arbetade en 

tillförordnad rektor som nu är kvar som samordnare på 75% och leder verksamheten 

tillsammans med rektorn. 

Vision/Verksamhetsidé  

I Ur och Skur Oxdragarens verksamhet utgår från förskolans läroplan Lpfö 98/10 med I Ur 

och Skurs pedagogik. Pedagogiken och metodiken grundar sig i utomhuspedagogiska 

perspektiv, friluftsliv och upplevelsebaserat lärande. I ett reflekterande förhållningssätt 

kopplas sinnliga erfarenheter i autentiska situationer samman i litteratur och samtal. 

Systematiskt kvalitetsarbete med kontinuerlig uppföljning är ett pågående arbete, samtal 

sker vid möten bl.a. avdelningsmöten från vilket resultat av uppföljningsarbete en till två 

gånger per år tas upp för analys för att sedan besluta vilka utvecklingsområden som ska 

prioriteras kommande år, på avdelningsnivå samt på enhetsnivå. 

I Ur och Skurs mål med Läroplanen som grund 

Verksamheten ska sträva efter att varje barn: 

• Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla 

• Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil  

• Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten 

• Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen 

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

• Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv 
 

En grundpelare inom pedagogiken är att barnet ska få upptäcka och uppleva med alla 

sinnen och hela kroppen. Att praktiskt och lustfyllt få uppleva stimulerar nyfikenhet, 

självkänsla och ger förståelse. 

 

 

 

 
 

 

Tema / Projekt  
Under våren fortsatte arbetet som påbörjades under hösten 18, med Träd-projektet. Under hösten 

2019 enades personalen om att arbeta med Vatten-tema, under hela läsåret 19/20. Detta har de 4 ”I 

Ur och Skur figurerna”, Mulle, Laxe, Fjällfina och Nova varit involverade i på olika sätt.  

Friluftsliv. Barnen på I Ur och Skur ges möjlighet att utveckla friluftslivsfärdigheter för att 

främja lusten till fysisk aktivitet och omsorg om sin hälsa.            



Det gör vi bland annat arbetat med genom Friluftsfrämjandets olika verksamheter, vilket 

pedagogerna får ledarutbildningar i. För de yngsta barnen har vi Skogsknoppskola och i 

nästa åldersgrupp har vi Skogsknytteskola och för de äldsta barnen har förskolan 

Skogsmulleskola. I verksamheterna utmanas barnen utifrån sina förutsättningar och behov. 

Barnen ska få möjlighet att utveckla en känsla för och kunskap om naturen samt en glädje 

och färdigheter att vistas i olika friluftsmiljöer. Vi sträva efter att barnen utvecklar sin 

förståelse för naturvetenskap och samband i naturen vilket ofta sker i autentiska situationer 

och i praktiskt handlande. (För att all personal ska ha samma utbildning inom detta 

genomför vi en utbildning i de olika Skogsskolorna i januari 2020, för ALL personal, även 

vikarier.) 

Grill-kåta. Under året har vi byggt och fixat mycket nytt på vår gård. En sinnesträdgård har 

skapats med odling som smakar, doftar, syns, hörs och känns. Ett stort tillskott i utemiljön är 

vår fina ”Lapp-kåta” som stod färdig efter sommaren. I augusti hade vi invigning med besök 

av Mulle och Laxe och även lokaltidningen och lokalradion var där. Många samlingar har 

utspelats sig i och runt vår kåta, även måltider, personalmöten och föräldrafika. 

      
 

Fixarkväll. En em/kväll på vårterminen och en em/kväll på höstterminen var föräldrar 

inbjudna att tillsammans med pedagoger för att rensa, måla, bygga, sy och fixa hos oss. Mest 

ute men även inomhus. 

Föräldramöte. En kväll i oktober var föräldrar inbjudna för att höra om vår verksamhet samt 

se och uppleva en del av det deras barn gör på dagarna. God uppslutning var de med ca 70 

föräldrar som kom. 

 

Kompetensutveckling 

Litteraturstudier. Då flera av pedagogerna är nya med arbetssättet inom I Ur och Skur ligger 

fokus på att utveckla kunskaperna kring I Ur och Skur pedagogiken. Under hösten har all 

personal läst Friluftsfrämjandets grundbok och vi har på våra månadsmöten reflekterat och 

diskuterat ett stycke i taget. 

Smittskyddsutbildning. I samarbete med kommunen hölls en smittskyddsutbildning. Den 

gick en pedagog på, en heldag. 



Läroplan för förskolan. Utbildning i Flottsbro i Stockholm 2 dagar med övernattning för all 

personal. Den handlade om förskolans nya Läroplan Lpfö 2018 utifrån i Ur och Skurs 

verksamhet. 

Eldståls-konferens i Stockholm. Två heldagar om utomhuspedagogik med fokus på 

arbetsledning för rektorer, deltog nya rektorn på i september. 

Grundkurs I Ur och Skur. Fem pedagoger + rektor gick grundkurs under höstterminen-19. 

Den omfattade fyra heldagar fördelade under terminen.                                                                         

Vi samarbetar med I Ur och Skur förskolan i Skövde och utbildningen genomförs för flera 

pedagoger samtidigt. Vi hoppas även kunna genomföra ytterligare en grupp att gå grundkurs 

under våren-20. 

Nätverksträff. Under höstterminens andra stängningsdag var all personal med vid en 

nätverksträff inom I Ur och Skur nätverket i Skaraborg, som vi tillhör i Skaraborg. Fokus 

kommer låg på vår utemiljö och kollegialt lärande kring detta område. Även att odla hållbart 

tillsammans med barnen och vad bina tillför (biodling). Oxdragaren anordnade 

nätverksträffen och deltagare från Hjo och Skövde I Ur och Skur förskolor deltog. 

Friskvård 

All personal har deltagit i friskvårdsprojekt som innebar att få poäng för motionspass som 

mynnade ut i en utlottning med jämna mellanrum. Höstterminen inleddes med att 

arbetsgivaren stod för startavgift så att all personal fick springa/gå Blodomloppet. Det 

avslutades med picknick i gröngräset. Vår VD och vår etableringsansvarige från Stockholm 

deltog också. 

Kick off. En augustikväll med mini-golf och efterföljande måltids-buffe för att kicka igång 

läsåret 2019/2020 var uppskattat. 

Nu lägger vi ett omvälvande verksamhetsår, då verksamheten växt och en hel del personal 

bytt ut, bakom oss. Vi ser med tillförsikt och entusiasm fram emot 2020. Året börjar med 

Knopp, Knytte och Mulle-utbildning för all personal samtidigt som två nya förskollärare och 

några nya barn börjar. Under året kommer även all personal delta på Höst-glöd. 

Habo den 11/2-2020, Maria Nord, rektor 


