
FÖRSKOLEKLASS – STAVSBORGSSKOLA
Skolvalet 2021
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F-6 – En klass per årskurs

7-9 – 5-6 klasser per årskurs 

Ca 590 elever 



EN GRUPP VUXNA RUNT EN GRUPP ELEVER 

• Vi har Team vuxna som följer eleverna F-3 resp. 4-6 6 7-9

• Samma vuxna under hela skoldagen 

• En grupp vuxna runt en grupp elever

• Skola och Fritidshem bildar en helhet

• Vi har en klass i varje årskurs i F-6



UPPDRAGET



VÅRT UPPDRAG 



Skollagen 
Offentlighets och 

sekretesslag 
Socialtjänstlagen Barnkonventionen 

Läroplanerna

Enheternas tolkning av uppdraget 



”Vi har förtroende och respekt för 

människors kunskap och egna förmåga 

– samt för deras vilja att ta ansvar.”

VISION OCH 

VÄRDERING

ÖPPENHET OCH MÅNGFALD



Elevens tid på skolan ska rusta eleven för fortsatt resa efter grundskolan. 

Fylla elevens ryggsäck med nödvändiga kunskaper som krävs för den enskilda 

elevens fortsatta kunskapsresa genom livet där gymnasiet som första anhalt. 

Betyget är biljetten för att kunna kliva ombord och söka den destination som eleven 

önskar bege sig till, kunskaperna är kartan och kompassen för att hitta fram 



VANLIGA FRÅGOR INFÖR 
FÖRSKOLEKLASS  



Hur stora är klasserna?

Klasserna ligger på ca 25-28 elever. 

Hur många pedagoger finns i klasserna?

I förskoleklass är vi ofta flera pedagoger runt en klass eller på en avdelning. Det kan vara 
2-3 lärare och pedagoger med klassen samtidigt. Så ser det ut i stort sett hela lågstadiet. 

I varje klass arbetar en lärare. De andra pedagogerna kan vara lärare mot fritidshem, 
barnskötare eller fritidsledare.



Får man välja vilken klass eleven ska gå i?

Vi utgår från att skapa goda pedagogiska grupper. 

Vi tar in information från avlämnande förskolor eller dagbarnvårdare med Ert samtycke. 

Förskolorna lämnar in ”kluster” med barn på ca 3-4 elever som de tror skulle fungera bra 
tillsammans i en grupp. Vi tar sällan alla barn från samma förskola och sätter i en klass, då 
kan det bli svårt för andra elever att komma in i gruppen. 

Andra parametrar vi utgår ifrån är: 

• Jämn könsfördelning 

• Om det går utifrån adresser

• Storleken på klasser 

• Elever i behov av särskilt stöd

• Andra områden som kan påverka en grupps sammansättning

• Föräldrar önskemål om det går – men detta är inte en prioriterad punkt. 

Vi lägger ner mycket tid på gruppsammansättningen och utgår från att skapa de bästa 
förutsättningar för lärande och utveckling. På raster och vid samarbeten inom avdelningen 
kommer alla elever träffas och kan leka och umgås. 



Är fritidshemmet i samma lokaler?

Ja det är en heldagsverksamhet.

När öppnar skolan och stänger?

6.30-18.00

Hur lång är skoldagen?

Skoldagarna är från ca 8.15/8.30 – 13.00. 
På måndagar är det sovmorgon. 

Efter skoldagen och rast tar fritidshemmets verksamhet över. 

Hur ser en dag ut?

Förskoleklassens verksamhet består av 3 timmar obligatorisk verksamhet. 

Vi har förlängt dagen något då vi lagt in rast och lunch för alla elever. 

En skoldag innehåller ofta samling, någon gemensam lek eller aktivitet, lektioner kring inledande läs och skrivinlärning 
och matematik. Mycket rörelse och lek. Skapande och andra uttrycksformer ska också ingå i förskoleklassens 
verksamhet och vi är utomhus mycket. Leken ska ha en stor del i lärandet. Det ska vara en övergång från förskolan till 
grundskolan. 



Hur jobbar ni digitalt? 

Från årskurs 3 erhåller alla elever en Chroomebook som eleven disponerar på skolan. 

I förskoleklass och årskurs 1 och 2 jobbar eleverna med Läsplattor eller Chroomebooks.

Hur ser det ut för elever med särskilda behov?

Det första vi erbjuder är extra anpassningar i klassrummet. Det kan handla om inläst 
material, en särskild placering i klassrummet, att läraren hjälper till att dela upp eller 
prioritera bland elevens uppgifter.

Om detta inte är tillräckligt så kommer mentor i samråd med vårdnadshavare att kartlägga 
elevens behov och koppla in skolans elevhälsoteam.

I förskoleklass och lågstadiet har pedagogerna alltid möjlighet att skapa mindre 
sammanhang och arbetar mycket i mindre grupper, tex. halvklasser. 



Hur ser det ut med måltider?

Skolan har eget kök och lagar maten från grunden. 

Alla elever äter i skolans matsal. Lunch serveras till alla elever. 

Skolan serverar även frukost till de elever som behöver och mellanmål. 

Hur anmäler man specialkost och allergier?

I samband med skolstart lämnas en blankett där man kan ange allergier eller andra 
matbehov. Vid det tillfället kan man även lämna intyg för eventuell specialkost.



Hur länge får man vara på fritids om man har förälder som är föräldraledig?

Man får vara på fritids 10 timmar per vecka. Hämtning brukar vanligtvis ske klockan tre 
precis innan mellanmålet som börjar då?

Hur hanterar skolan mobiltelefoner?

Skolorna är mobilfria i årskurserna F-6. 
Eleverna lämnar in sina mobiltelefoner och får dem tillbaka när skoldagen är slut. 

Hur får man som förälder information från skolan?

Vi använder oss av InfoMentor där man får veta om närvaro och bedömningar samt även 
vilka kurser som nu pågår och även läxor. Här får man också allmän information från 
skolledning eller lärare. 

När är det utvecklingssamtal?

Vi inleder terminerna med ett tidigt lära känna samtal i förskoleklass. Sedan sker det två 
utvecklingssamtal per läsår. Andra möten utifrån behov. 



Hur stora är klasserna?

Klasserna ligger på ca 25-28 elever. 

Hur många pedagoger finns i klasserna?

I förskoleklass är vi ofta flera pedagoger runt en klass eller på en avdelning. Det kan vara 
2-3 lärare och pedagoger med klassen samtidigt. Så ser det ut i stort sett hela lågstadiet. 

I varje klass arbetar en lärare. De andra pedagogerna kan vara lärare mot fritidshem, 
barnskötare eller fritidsledare.



NY SKOLA



NY SKOLA

• Från läsåret 2021 – 2022 flyttar vi till fina 
evakueringslokaler uppe vid Strandparksskolan

• Under våren ska vi få till att blivande år 7 får komma till 
lokalerna och hälsa på

• Det är mycket fina och väl anpassade lokaler

• Från läsåret 2023 – 2024 kommer vi flytta in i helt 
nybyggd skola med fantastiska lokaler  



EN DAG I FÖRSKOLEKLASS



SAMLAD SKOLDAG
SKOLA – FRITIDSHEM 

• Obligatoriskt att gå i förskoleklass – 10 årig grundskola 

• 3 timmar per dag skola

• Resten av tiden, fritidshem 

• Ca 8.30 – 12.00 – Skola

• 12.00 – Lunch 

• 13.00 – Fritidshemmets verksamhet tar över  

• Fritidshemmet öppnar 06.30 och stänger 17.30



SAMARBETE 
SKOLA – HEM 

• Du är expert på ditt barn

• Samarbete är A & O

• Startsamtal

• Utvecklingssamtal

• Föräldramöten

• Möten utifrån behov

• Uppföljning av elevernas resultat 

• Portal – App för informationsspridning. Infomentor 





ÖVRIGT 



• Förskolorna bildar smågrupper som fungerar pedagogiskt och där barnen har någon de är trygga med.

• Jämn könsfördelning

• Skapa goda pedagogiska grupper 

• Skolverkets blanketter används för generell överföring/ barn i behov av särskilt stöd används

• Vid särskilda behov besöker biträdande rektor förskolan för möte med vårdnadshavare och personal

• Grupper/klasser bildas och all inhämtad information tas hänsyn till. 

• Gruppindelning presenteras i maj/juni

INDELNING GRUPPER/KLASSER 



SKOLVALET 

• 12 Jan – 1 Feb 

• Ansökan görs i Nacka 24

• 10 Mars – Besked om plats i Nacka 24

• Utbildningsenheten placerar elever utifrån vår kapacitet 

• Utbildningsenheten fattar beslut om placering enligt Närhetsprincipen

Skolstart 17 Augusti 



Ann Goliath Pillola
ann.goliathpillola@nacka.se

070-4319359

Jimmy Svensson
jimmy.svensson@nacka.se

070-4318984

Anne Sjö – Rektor 
070-4318815
anne.sjo@nacka.se

Välkomna till oss! 

KONTAKTUPPGIFTER 
www.nacka.se/stavsborg

mailto:ann.goliathpillola@nacka.se
mailto:jimmy.svensson@nacka.se
mailto:anne.sjo@nacka.se
http://www.nacka.se/stavsborg


För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


