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I handlingsplanen beskrivs de mål vi 
har för vår verksamhet och hur vi 

arbetar för att uppnå dem 

 

 



SOLROSENS HANDLINGSPLAN 2021-2022 
Syfte 

I handlingsplanen beskrivs de mål vi har för vår verksamhet på Solrosen och hur vi arbetar för 
att uppnå dem. Syftet med handlingsplanen är att synliggöra vår verksamhet för personal, 
elever och vårdnadshavare.   

Våra mål för fritidsåret 2021-2022 är; 

• Natur och samhälle 

• Fysisk aktivitet i olika miljöer  

• Byggande och konstruktion 

 

Bakgrund 

Vi har utifrån elevernas intresse valt att arbeta med natur och samhälle, med inriktning på 
olika sorters träd, svampar och växter. 

I fritidsverksamheten är lek, rörelse och utevistelse en stor del av verksamheten. Både 
organiserade aktiviteter och den fria leken syftar till att utveckla elevernas lek och hälsa.  

Vi har utifrån observationer av elevernas lek, valt att arbeta med de estetiska uttrycksformerna 
med inriktning på att bygga och konstruera med olika material. 

 

 

 

 

 

 

 



Natur och samhälle 
Mål Hur vi arbetar 
Utveckla sina kunskaper om djur och natur. 

Kunna namnge några vanliga träd, svampar 
och växter i vår närhet. 

Känna till allemansrätten och veta hur man 
ska förhålla sig i naturen. 

 

Vi erbjuder teman om olika träd, svampar 
och växter. Vi använder oss av olika metoder 
som exempelvis filmer, faktaböcker, 
skapande och upplevelser i naturen. 

Vi ser på film och samtalar om 
allemansrätten. 

 

 

 

 

Läroplanen 
”utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, (Lgr11, s 25) 

”Normer och regler i elevernas vardag till exempel i lekar och spel, och varför regler kan 
behövas.”(Lgr 11, s 26) 

”Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. 
Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten”(Lgr 11, s. 27) 

 

Uppnådda mål 
Målen är uppnådda när vi i personalen ser att eleverna kan namnge några olika träd, svampar 
och växter i vår närhet och känner till vad allemansrätten är. 

Utvärdering 
Vi utvärderar tillsammans med eleverna i samlingar. Därefter utvärderar personalen 
tillsammans. 



Fysisk aktivitet i olika miljöer 
Mål Hur vi arbetar 
Eleverna får röra sig allsidigt inomhus och 
utomhus. 

Eleverna är delaktiga i val av lekar och 
fysiska aktiviteter.  

 

 

 

Personalen initierar olika lekar och 
rörelseaktiviteter inomhus och utomhus. 

Vi fångar upp elevernas önskemål och idéer. 

 

Läroplan 
”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla 
ett intresse för att vara fysiskt aktiva. ”(Lgr 11, s 25) 

”Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.” 
(Lgr 11, s 25) 

 

 

 
 
 
 
 

Uppnådda mål 
Målen är uppnådda när personalen observerar att eleverna deltar i lekar och i fysiska 
aktiviteter inomhus och utomhus.  

Utvärdering 
Personalen utvärderar elevernas förmåga att delta i lekar och fysiska aktiviteter inomhus och 
utomhus. Eleverna utvärderar med diskussioner i samlingar. 



Byggande och konstruktion 
Mål Hur vi arbetar 
Eleverna får öva på att samarbeta och 
kommunicera.  

Eleverna får skapa genom olika estetiska 
uttrycksformer. 

Eleverna får bygga och konstruera med hjälp 
av olika material.  

 

Personalen initierar samarbetsövningar. 

Personalen erbjuder och visar olika material 
och tekniker.  

Personalen initierar aktiviteter där eleverna 
får bygga och konstruera med olika material. 

 

Läroplanen 
”Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.” 
(Lgr 11, s 25) 

”Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer”(Lgr 11, s 25) 

”Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling” (Lgr 11, s 25) 

”Olika material, redskap och tekniker för att uttrycka sig.” (Lgr 11, s 26) 

”Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.” (Lgr 11, s 
26) 

 

 

 

Uppnådda mål 
Målen är uppnådda när eleverna har deltagit i aktiviteter, där de har fått bygga med olika 
material och prova olika tekniker. Samt övat på att samarbeta i grupp.  

Utvärdering 
Personalen utvärderar aktiviteterna med eleverna vid samling. 


