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Läsårsplan för Sjundeå kommuns eftermiddagsverksamhet 2019-2020  

 

Verksamhetskalender 
 
Månad  Månadens tema Verksamhet 

Augusti Gruppering 
 

Vi leker grupperande lekar inom- och utomhus, knytkalas 
 
 

September Kunskaper i vänskap, 
Stödjande av 
vänskapsrelationer 
 

Vi övar hur man kommer med i lek och spel, hur man tar 
med en samt hur man uttrycker sin åsikt och lyssnar på 
andras åsikter 
 

Oktober Motion Vi leker motionslekar och spelar bollspel, gör utflykter till 
näromgivning, utevistelse 
 
 

November Skapande arbete 
 
 

Vi pysslar, ritar, färglägger, målar, gör trolldeg, har 
Halloween-maskerad 
 

December Att hjälpa och att ge 
 

Vi erbjuder hjälp till andra, vi glädjer andra, ger 
immateriella och självgjorda julklappar 
 

Januari Att läsa Vi besöker biblioteket,  har bokprat, läser och lyssnar på 
sagor och berättelser, lyssnar på ljudböcker, tar med 
egna älsklingsböcker för att läsas 
 

Februari  Vänlighet  
Känslor 
 
 

Vi övar vänlighet: berömmer & uppmuntrar andra, gör 
vänliga handlingar, övar empati och ett vänligt sätt att 
tala, gör vändagspyssel  till en hemlig vän 
 
 

Mars Musik 
 

Vi lyssnar på olika slags musik, leker musiklekar, övar på 
att lugna ner sig med hjälp av musik, skivråd 
 
 

April Jag och de andra 
 

Vi bekantar oss med olika slags människor och kuturer 
med hjälp av t.ex. sagor, berättelser, musik, bilder, filmer 
 
 

Maj-Juni Vi iakttar naturen 
 
 

Ufärder till naturen nära, vi gör iakttagelser om natur, 
leker utelekar, knytkalas 
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I eftermiddagsverksamheten gör man: 
 
 
Fostran med barn: 

 Vi lär barnen emotionella och sociala färdigheter med hjälp av lek och spel. 

 Vi övar hur man kommer med & tar med i lek, hur man uttrycker sin åsikt & 
lyssnar på andras åsikter, tål besvikelser samt empati 

 Man ingriper i mobbning och förebygger den. Mobbning och grälandet redas 
ut och försonas. Vi övar på att be om förlåtelse och att förlåta. 

 Vi lär barnen lyssna på instruktioner och följa gemensamma regler. 

 Vi stöder barnen i att planera eftermiddagsverksamhet. Vi har dagligen en 
palaver, i vilken man planerar och går igenom dagens program. 

 Vi uppgör klubbens regler tillsammans med barnen. 

 Vi uppmuntrar barn att godkänna olikhet och att handla likvärdigt och jämlikt. 
Ledare visar exempel med sin egen verksamhet och beteende om hur man 
godkänner och respekterar andra människor samt hur man handlar likvärdigt 
och jämlikt. 

 Varje barn deltar både i handeledd och fri verksamhet i klubben. Gemensam 
verksamhet ökar barnets delaktighet och förebygger utslagning. Fri 
verksamhet ger barnet en möjlighet till vila och avkoppling. 

 
Samarbete med hemmen: 

 Eftermiddagsverksamhetens veckoschemat meddelas till föräldrarna i början 
av verksamhetsåret. Ändringar i veckoschemat meddelas om i Wilma. 

 Om dagens händelser berättas när vårdnadshavaren hämtar barnet. De 
anställda i klubben kontaktar hemmet per telefon vid behov. 

 I början av läsåret har vi föräldrakväll. 
 
Samarbete med skolan: 

 De anställda i klubben arbetar också i skolan, så på detta sätt rör sig 
informationen i båda riktningarna. De anställda i klubben kontaktar barnets 
lärare vid behov. 

 Klubben iakttar skolans ordningsregler. 

 Eftermiddagsverksamheten iakttar skolans ordningsregler. 


