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FÖRSKOLAN MINIGIRAFFENS VERKSAMHET OCH 
SATSNINGSOMRÅDE 

 
Förskolan kommer att jobba med miljö, natur och hälsa som de största 
satsningsområdena. Här igenom kommer också vårt arbete med Grön Flagg. 
 
Förskolan bedriver också en stor utomhus satsning, där vi tar tillvara på vår fina 
närmiljö med skogar och parker och förskolans egna ute område. Barnen vistas 
mycket utomhus om dagarna och här kan vi baka in just våra olika 
satsningsområden i verksamheten. 
 
Miljö: Förskolan har inhandlat en kompost som används dagligen. Genom att 
vara med från början, matrester- jord- så- skörda, blir barnen delaktiga i 
kretsloppets gång. Barnen lär sig också att källsortera och får följa med till 
soppstationen för att slänga vårt skräp som blir under veckan. Vi vill försöka 
ändra slit och släng mentaliteten som finns i vår vardag. 
 
Natur: Förskolan går till skogen eller utflykter så ofta vi kan, de stora barnen 
har skogsskola och de mindre har naturskola. Vi vill bidra till att barnen blir 
nyfikna på och rädda om vår natur, –vilka djur och kryp finns det, – hur beter 
man sig när man är ute i naturen osv. 
 
Hälsa: Området hälsa innefattar ganska mycket bl. kosten, hur vi mår psykiskt 
och vår fysiska aktivitet. Förskolan har en hälsoprofil där vår kokerska gör ett 
stort jobb med en allsidig kost och vi har dragit ned på sockerintaget. Genom att 
vi är ute ofta och får mycket frisk luft har barnen och personalen blivit friskare 
och klarar förkylningstiderna bättre.  
Förskolan har ett jättefint ute område att bedriva sin verksamhet på, stora ytor 
och grönområde där barnen kan röra sig fritt på. Det är mindre konflikter i 
barngruppen och fantasin får sitt utlopp då det inte är så mycket ”färdiga” och 
tillrättalagda lekar.  
Barnen är mycket fysiskt aktiva då förskolans ute område erbjuder varierande 
terräng som utmanar barnens motoriska träning. Förskolan har tillgång till 
gymnastikhall en dag i veckan, här tränas motoriken, samspel barn-barn och 
regler.  
 
Våra värdegrunder speglas i hela verksamheten, hur vi är gentemot andra, hur vi 
själva vill bli bemötta och att vi accepterar att vi är olika och har olika 
förutsättningar. 
	


