
Småbarnsavdelningen Småpigorna  

  
Avdelningen har 12 dagvårdsplatser  

för barn i åldern 1 - 4 år.  

  

  

  

Vi som jobbar på Småpigorna är:  

  

 Jenny Ulfves barnträdgårdslärare  

 Chatrine Fällman, barnskötare  

 Marie-Louise Svebilius, barnskötare  

 

Mål för verksamheten   

  

 att ge barnen en god och trygg omvårdnad  

 att barnens behov av vila, lek och sysselsättning blir tillgodosedda  

 att barnen utvecklar ett rikt ordförråd och ett nyanserat talspråk  

 att förbereda 4 åringen för en bra övergång till Nyckelpigan (”stora dagis”)  

 

  

 

Språket är en Röd Tråd i vår verksamhet  

  

Vi vuxna försöker använda ett så nyanserat språk som 

möjligt och sätta ord för allt barnen upplever och ser. På 

detta sätt ger språket en stor gemenskap och barnen lär sig 

förstå sig själva och sin omvärld, de utvecklar sin förmåga att 

lyssna, berätta, ge uttryck för sina önskningar och visa 

hänsyn. En av baserna för språkutveckling är ett stort 

ordförråd.  

  

Som metod använder vi:  

  

Språkpåsar (grön påse = gröna saker, t.ex. stor - liten)   

  

Sagolådor där sagan i stället för att läsas spelas upp som en 

liten teater.  

 

 

  



Flanosagor / magnetsagor sagan berättas med 

stöd av stora tydliga bilder. Sånger, rim och 

ramsor som även de visas med bilder, 

stödtecken eller med konkreta saker. 

 

 Det sociala samspelet är något vi ständigt 

jobbar med i alla situationer under dagen, t.ex. 

hur vi bemöter barnen, hur vi bemöter varandra 

och hur barnen bemöter varandra.  

  

  

  

Vi leker med språket alla dagar genom spel, lekar, ramsor, sånger, sagor och Miniröris.  

     

På Småpigorna behandlas pojkar och flickor lika alla har tillgång till samma 

leksaker och lekar.  

  

Genom leken lär sig barnen: turtagning, empati, omtanke, hänsyn och samarbete. 

Leken tränar även språk, fantasi och kreativitet.  

  

Utevistelsen är viktig.   

Vi är ute i alla väder!  

  

Vi går ofta till skogen där barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga, 

balans och kroppsuppfattning. I naturen skapas en positiv känsla för växter och 

djur, årstidsväxlingar och väderförhållanden.   

Genom våra små utflykter lär vi känna vår närmiljö.  

  

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En dag på Småpigorna:  
  

7:00 Avdelningen öppnar  

8.00 Grötfrukost 

9.00 Utevistelse / skogspromenad 

10.00 Fruktstund och morgonsamling 

11.00 Sagostund 

11.20 Lunch  

12.15 – 14.15 Vila ute eller inne 

14.30 Mellanmål 

15.00 Utevistelse 

16.45 Avdelningen stänger 

 

Tack för idag! 
 

 

 


