
 
 

 

 

 
”Vi vill i en trygg och harmonisk miljö bedriva en utvecklande och 
lärorik verksamhet, där varje barn blir synliggjort, respekterat och 
bemött utifrån sina färdigheter och behov” 
 
 

 

   

      



I januari 2015 öppnar vi er nya förskola i Mörtnäs! 
 
Snickarbarnens förskola har fått förtroendet att driva förskolan, vilket 
vi är mycket glada och stolta över. 
 
Förskolan kommer att genomsyras av: 
Engagemang – kompetens – Trygghet och Delaktighet 
 
Förskolan kommer att bestå av 5 avdelningar om totalt ca 100 barn. 
 
För att bemöta varje barn på bästa sätt och anpassa vår verksamhet 
utifrån barnets ålder och mognad så kommer vi att sträva efter 
åldershomogena barngrupper, 1,2,3,4 och 5 årsavdelningar. 
Grundtanken är att pedagogerna i möjligaste mån följer med sin 
barngrupp under deras förskoletid. 
 
I denna presentation beskriver vi kort den filosofi och de områden 
som utmärker vår verksamhet. 
 
På www.snickarbarnen.com kan ni mer utförligt ta del av 
Snickarbarnens arbetssätt, för den verksamhet vi idag driver i 
Sjöberg, Sollentuna.  
 
 

Vi hälsar barn och föräldrar varmt välkomna till 
 Snickarbarnens förskola! 

 

 

http://www.snickarbarnen.com/


Arbetssätt och filosofi 
Snickarbarnen arbetar alltid för att ge barnen en dag full av 
upplevelser, variation, gemenskap och trygghet där det lustfyllda 
lärandet bildar en helhet. 
 
*Läroplanen för förskolan, lpfö-98/10, ligger till grund för 
verksamhetens mål, syfte och genomförande. 
 
*Vår barnsyn baseras på Reggio Emiliafilosofins tankar. 
 
Det kompetenta och rika barnet. 
”Barnet med både kraft och resurser i sig självt. Barnet som vill växa, 
lära och veta. Det är ett barn som kan skapa sin egen kunskap. Det är 
ett barn med en inneboende egen kraft, ett barn med hundra språk. 
Ett rikt barn.”   
(Loris Malaguzzi, Reggio Emilia) 
 

Projekterande- Våra pedagoger är aktiva lyssnare och fångar i det 
dagliga arbetet upp barnets kompetens och visade intressen. Utifrån 
barnets intressen arbetar vi med diverse projekt under terminen. 
Under projekterandet stimuleras barnet inom samtliga av 
läroplanens områden. Genom detta växer, utvecklas och lär både 
barn och pedagoger – tillsammans. 
 
Pedagogisk dokumentation- Vi synliggör barnets lärande genom 
dokumentation. Tillsammans reflekterar vi över upplevelser och 
händelser som barnet varit med om. 
Vi diskuterar vad vi lärt oss och hur vi ska gå vidare. 
Med pedagogisk dokumentation får föräldrarna god insyn i 
verksamheten och möjlighet att följa sitt barns lärande. 
 
Den pedagogiska miljön- Utformning av miljön och val av material ska 
bidra till självständighet och ge möjlighet till utforskande. Miljön ska 
inbjuda till lek och variation men även erbjuda avkoppling, både 
inomhus- och utomhus.  



  
   
En del av Reggio Emilia filosofins innehåll är att barnen får möjlighet 
att utforska en mängd olika material och områden där barnets 
kreativa sida utmanas, ”de 100 språken”. 
I vår ateljé får barnet möjlighet att prova på skapande i alla olika 
material. De utmanas här av pedagog med särskild kompetens inom 
området. 
 

   
 
Leken- Barn lär genom lek. Den dagliga leken är viktig för barnets 
utveckling och den är ständigt närvarande i allt som barnen gör. 
Genom leken skapar barnet kontakter och stärker sin förmåga att 
samarbeta. På snickarbarnen ser vi barns lek som något viktigt och 
betydelsefullt. Pedagogernas uppgift är att stötta leken och utmana 
barnen med nytt material så att leken kan fortsätta att utvecklas i ett 
lustfyllt lärande.  
 
”Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för ALLA som deltar.” 
(Lpfö- 98/10)  



KOST 
RÄTT MAT = FRISKARE OCH GLADARE BARN 
 
Vår kost är ett prioriterat område på förskolan. 
På Snickarbarnen tillagar vår kock varje dag mat baserad på 
ekologiska alternativt närodlade råvaror. 
 
Vi serverar frukost, lunch och mellanmål.  
 
En trevlig och lugn miljö är viktigt för att våra barn ska kunna ta till sig 
måltiden på bästa sätt. Det ska vara en stund av gemenskap och 
njutning. 
 
I Sollentuna erbjuds föräldrar att beställa hem middag från förskolan. 
Detta var ett önskemål från föräldrar då de i hög grad uppskattade 
kvalitén på maten. 
Detta kommer även att erbjudas föräldrar med barn på 
Snickarbarnen –Mörtnäs-Värmdö.  
 
Med detta hoppas vi kunna bidra till en mindre stressad vardag. 
 
 

VI KAN MED GOTT SAMVETE SKRYTA OM VÅR MAT! 
 
  
 



TRYGGHET OCH TRIVSEL 
TRYGGHET, LUGN OCH GEMENSKAP SKAPAR TRIVSEL. 
 
På Snickarbarnen ska alla barn och föräldrar känna trygghet. 
 
För att uppnå detta arbetar vi med fokus på: 
Mindre grupper- Vi delar regelbundet den större gruppen i mindre 
smågrupper. Detta bidrar till en lugnare verksamhet där pedagogerna 
kan uppmärksamma, se och bekräfta varje barn utifrån dess unika 
egenskaper och behov. 
 
Gemenskap- Alla barn ska känna gemenskap i gruppen. Varje barn 
ska känna sig lyssnad på och respekteras för sina åsikter och tankar. 
Vi arbetar med fokus på att stärka varje barns självkänsla.  
JAG KAN och JAG DUGER! 
 
Lyssnande- Vi lyssnar alltid på gruppen och det enskilda barnets 
intressen, önskemål och behov och anpassar verksamheten därefter.  
Då vi känner att våra åsikter respekteras och tas tillvara, då känner vi 
delaktighet – vilket skapar trivsel. 
 
 
 

 
 
 
 



UTOMHUS 
En viktig del av vårt arbete för att främja en positiv hälsa, är att vara 
utomhus. Vi är ute varje dag, en eller flera gånger. 
Aktiv RÖRELSE bidrar till att motoriken utvecklas och genom LEK ges 
barnet möjlighet att UPPTÄCKA, UTFORSKA OCH LÄRA. 
 
Vi besöker regelbundet närområdet där både skog och diverse parker 
finns att besöka. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Föräldrars delaktighet                  
Genom tydlig kommunikation och bra samarbete kommer vi långt. 
 
På Snickarbarnen strävar vi alltid efter att föra en UTVECKLANDE 
DIALOG med både barn och föräldrar.  
 
Då vi samtalar och lyssnar på varandra kan vi tillsammans utveckla en 
ännu bättre verksamhet, där alla trivs och känner delaktighet. 
 
Förutom den dagliga kontakten vi har med er föräldrar så bjuder vi 
regelbundet in till föräldramöten, föräldraråd, utvecklingssamtal och 
diverse vernissager och aktiviteter. Genom dessa möten vill ge er en 
god insyn i verksamheten med möjlighet till dialog men även trevliga 
stunder tillsammans med era barn och andra familjer. 
 
En bra dialog med er föräldrar bidrar till att vi kan bemöta ert barn på 
bästa sätt.  
 
VI FINNS TILL FÖR ERA BARN! 
Vi är beroende av era åsikter. Hjälp oss att utvecklas vidare. 
 
Tack för ditt konstruktiva tyckande! 
 
 

 
 



Önskar ni ställa ert barn i kö till Snickarbarnens förskola, 
Mörtnäs-Värmdö?  
Då kontaktar ni Värmdö kommun för information. 
 
Vår strävan är att under senare höst ge er möjlighet att komma på 
informationsträffar där vi närmare presenterar vår verksamhet. 
 
Vid frågor gällande förskolan och dess verksamhet är ni mycket 
välkomna att kontakta vår förskolechef för information. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

KONTAKTUPPGIFTER 
Snickarbarnens förskola AB 
Mail: snickarbarnen@glocalnet.net 
 
Förskolechef, Tom Svärdh 
Tel:0731-588201  
 
Hemsida: www.snickarbarnen.com 
(här får ni en bild av hur verksamheten bedrivs i vår verksamhet i 
Sjöberg, Sollentuna 
 
 

 
 
 

http://www.snickarbarnen.com/


 
 
 
 

   
 
 
 
         
 

          
 

 


