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Modellblankett och anvisningar (UBS)

Stödmaterialet om att göra upp barnets plan för småbarnspedagogik innehåller

1. en modellblankett, 

2. anvisningar, 

3. en bild och

4. videomaterial om hur dessa används i processen med barnets plan.

Modellblanketten innehåller de delar som grunderna för planen för småbarns-
pedagogik som norm förutsätter. Anordnarna av småbarnspedagogik kan även 
använda blankettbottnar som de själva har utarbetat. Blanketterna ska ändå 
innehålla de delar som föreskrivs i grunderna för planen för småbarnspedagogik. 
Anordnarna kan också använda Utbildningsstyrelsens modellbottnar som 
utgångspunkt om man utarbetar egna blanketter.

Det lönar sig att först bekanta sig med blanketterna och därefter se på videon.
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Under videoföreläsningen funderar vi på

Vad är barnets plan och varför utarbetas den?

Vilka faser ingår i processen med att utarbeta barnets
plan och hur fortskrider processen?

Hur förbereder man sig inför utarbetandet av barnets
plan?

Vilka aspekter ska barnets plan innehålla och hur ska de 
antecknas i dokumentet? 

Hur ska man göra för att barnets plan ska bli en del av 
pedagogiken och gruppens verksamhet?
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Barnets plan
Ett lagstadgat dokument 1/4

Lag om småbarnspedagogik
23 § Barnets plan för småbarnspedagogik

För varje barn på ett daghem eller i familjedagvård ska en individuell 
plan för småbarnspedagogik göras upp i syfte att genomföra barnets 
fostran, undervisning och vård. Den individuella planen ska ange målen
för småbarnspedagogiken på ett sätt som stöder barnets utveckling, 
lärande och välbefinnande samt åtgärderna för att uppnå målen. 
Dessutom antecknas barnets behov av stöd, stödåtgärderna och hur 
de ska genomföras i planen.



Barnets plan
Ett lagstadgat dokument 2/4

Lag om småbarnspedagogik
23 § Barnets plan för småbarnspedagogik

Den individuella planen för småbarnspedagogik för varje barn görs upp i 
samarbete mellan personalen och barnets föräldrar eller andra vårdnads-
havare. I utarbetandet deltar de anställda som ansvarar för barnets under-
visning, fostran och vård. På daghemmen ansvarar en person som har be-
hörighet som lärare i småbarnspedagogik för att planen görs upp. Special-
lärare i småbarnspedagogik deltar i bedömningen av barnets behov av stöd, 
stödåtgärder eller genomförandet av dem efter behov. Kompetensen hos en 
socionom inom småbarnspedagogik kan utnyttjas i synnerhet när det gäller 
barnens och familjernas kunskaper om servicesystemet. 
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Barnets plan
Ett lagstadgat dokument 3/4

Lag om småbarnspedagogik
23 § Barnets plan för småbarnspedagogik

Barnets åsikt ska utredas och den ska beaktas när planen görs upp. 
Övriga myndigheter, sakkunniga och andra behövliga parter som 
stöder barnets utveckling och lärande kan delta i uppgörandet av den 
individuella planen. Om bedömningen av stödbehovet kräver sådan 
expertis som finns hos social- och hälsovårdsmyndigheter, ska dessa 
på begäran av anordnaren av småbarnspedagogiken delta i 
bedömningen.

8



Barnets plan
Ett lagstadgat dokument 4/4

Lag om småbarnspedagogik
23 § Barnets plan för småbarnspedagogik

Minst en gång om året ska genomförandet av den individuella planen, 
barnets behov av stöd, hur väl det räcker till och hur ändamålsenligt det 
är utvärderas och planen ses över. Om barnets behov så kräver ska 
översynen ske oftare.
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Mål och syfte med barnets plan
i Grunderna för planen för småbarnspedagogik (UBS)

Delaktighet

Utvärdering

Stöd

Målinriktad

Kontinuitet

Pedagogisk

Individuell

Samarbete



Var är vi nu? 

Vart vill vi nå?

Hur når vi dit?

Vart kom vi?

Bild Annie Spratt, Unsplash.com 
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Pedagogisk förståelse
och kunskap

Förberedelser kan till exempel vara
- Iakttagelser i vardagen
- Pedagogisk dokumentation
- Användning av utvärderingsmetoder
- Diskussioner i team samt med

barnet och föräldrarna
- Användning av konsultation

Barnets plan utarbetas för att
genomföra barnets fostran, 

undervisning och vård.
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Barnets plan för 
småbarnspedagogik är en plan

En central del av barnets plan är de planer, 
mål, metoder, stöd och överenskommelser

som man har antecknat i barnets plan.
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Barnets plan är en plan och
därför ska den framför allt

innehålla planering. 



Del 1 slutar


