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Hej, alla vårdnadshavare på Mångårdens Förskolor,     2016-12-06 
                 
 
Vi tackar för ert aktiva deltagande i oktobers föräldramöte. Det var roligt att se att det kom så 
många. Visst är det bra med barnpassning för de föräldrar som absolut behöver det? Först satt vi 
tillsammans och ledningen presenterade Mångårdens gemensamma dokument som 
Kvalitetsredovisning, Verksamhetsplanen, Handlingsplaner för barnsäkerhet och 
Likabehandlingsplan. Sedan gick föräldrarna till respektive avdelning för att fördjupa sig mer i 
avdelningens arbete utifrån vår Verksamhetsplanen. 
 
Föräldrarådsmöte, sker den 8/12, kl 18-19 på Jylland, och den 15/12, kl 18-19 på Kotka. Ta reda på 
vem som representerar just din avdelning och delegera synpunkter och lägger fram dina förslag.  
 
Det kom synpunkter från några föräldrar som rör förskolans utomhuspedagogik.  
Stockholm Stad, Folkhälsoinstitutet, Stockholms Landsting lägger stort tryck på att förskola ska 
införliva Läroplanens intentioner kring att grundlägga hälsosamma vanor hos barn i förskoleåldern.  
De intentionerna är obligatoriska för landets alla förskolor. Det finns många fördelar med 
utomhuspedagogik: 

- Forskningen har visat att barn rör sig mer om de är utomhus än om de är inomhus. 
- Hälsan är bättre pga. mindre smittorisk ute.  
- De stora utrymmen utomhus ger mindre stress som också ökar motståndskraften mot 

sjukdomar. 
- Rörelse ute i dagsljus är värdefull inte bara för hälsa utan också för koncentrationsförmåga.  
- Barn behöver röra sig för att grundlägga alla delar i sin hälsa, både den mentala och fysiska 
- Utomhus är barn fria att leka tillsammans eller upptäcka saker på egen hand.  
- Ute blir ljudnivån lägre, barn får koncentrera sig bättre på att upptäcka omvärlden i sin 

egen takt. Rörelseglädje i barnaåren har stor inverkan på vårt levnadssätt i vuxen ålder. 
- Utelekar som att gå, springa, klättra, gunga, kasta boll ger barnen särskilt bra tillfällen att 

pröva och förfina sina rörelser.  
- Förutom att motoriken blir bättre, stimuleras koncentration och uppmärksamhet och 

rastlösheten minskar.  
- Mycket rörelse stimulerar barnens aptit! 

 
För att hinna med detta så undviker vi tidstjuvar och: 

- Vi möter barnen på gården på morgonen, oavsett väderlek 
- Frukosten avslutas klockan 8 så att barn hinner vara ute på förmiddagen 
- Vi försöker äta mellanmål ute så ofta som möjligt 
- Vi samarbetar mellan avdelningar för att tillgodose behov hos de barn som signalerar att 

de vill vara ute längre än den egna avdelningen. 
- Vi har formulerat åtagande i Verksamhetsplanen om att varje barn får leka ute minst en 

gång/dag 
 

All personal deltar i årets kompetenssatsning där vi tillsammans läser och bearbetar pedagogisk 
litteratur och styrdokument som berör olika delar av barns rörelse, lärande, hälsa och matvanor 
utifrån utomhuspedagogiken. Det mesta som barn gör inomhus kan göras utomhus!  
För att barn ska åtnjuta utomhusvistelse till fullo ska de ha lämpliga kläder, prata med personalen. 
Här bifogar vi lite mer material och källor om fördelar med att vistas ute, 
 

Hälsningar, 
Grazyna Sundell (förskolechef) och Veronica Qureshi & Hulya Yuksel Cifci (bitr förskolechefer) 


