December 2021
SKOLVAL 2022 – Nacka Kommun

Hej
Nu är det snart dags för skolval och tid att fundera vilken skola Ni önskar för Ert barn!
Inför skolvalet är det viktigt att Ni får möjlighet att skapa Er en uppfattning om skolorna och i år
kommer vi att sprida information på följande sätt.
•
•
•

Under December – Broschyr och Informationsbrev skickas hem till Er som har en
blivande Förskoleklasselev i Älta.
I ovan utskick ingår även en FAQ med de vanligaste frågorna vi brukar erhålla samt en
tidsplan för skolvalet.
Den 10 Februari inbjuds Ni till Informationskväll i skolans matsal 17,30

Varför inte ta en tur runt skolan nu på jullovet och kika in genom fönstren i
våra lokaler och se vår skolgård!
Förskoleklassens verksamhet är placerad på Solgård som ligger bredvid Älta kryssets korvkiosk.
Vi hoppas att ovan information ska hjälpa Er att göra ett bra val inför Förskoleklass för Ert barn.
Vi hälsar Er varmt välkomna till Älta skola!
HEMSIDA: https://www.nacka.se/valfard-skola/alta-skola/alta-skola/
Kontakta oss gärna!
Thomas Björkvik – Enhetschef/Bitr. rektor: 08-7188835 thomas.bjorkvik@nacka.se
Ann Åsberg – Enhetschef/Bitr. rektor: 08-7188678 ann.asberg@nacka.se
Anne Sjö – Ansvarig Älta Rektorsområde / Rektor: 08-7188815 anne.sjo@nacka.se

Välkommen till Älta skola
Skolledningen Älta skola
Lena, Thomas, Ann, Anne

Tidsplan:
• Skolvalet pågår under perioden 15 februari till 8 mars 2022
• Ni gör skolvalet på plattformen – Mitt skolval. Inloggning till denna sida finns på
Nacka.se från 15 februari. Du behöver Elegitimation.
• Besked skickas ut 23 Mars
• Informationsmaterial kommer från resp. skola där Du erhållit plats i April
• Föräldramöte sker i Maj
• Skolbesök för blivande elever sker i Maj
• Klassindelning skickas ut i Juni
Har Ni frågor om inloggning till ”Mitt skoval” kontakta info@nacka.se
Vilka ska söka skola:
• Alla barn som ska börja i Förskoleklass
• Alla elever som ska börja år 7. (Elever som går på Stavsborgsskolan och önskar gå kvar
till årskurs 7 behöver inte göra ett skolval)
• Alla elever som önskar byta skola till kommande läsår
Var söker jag:
• Du registrerar skolvalet på på Nacka.se – Mitt skolval.
• Du behöver E-legitimation (ex. mobilt bankid)
• Du kan få hjälp via Nacka kommun info@nacka.se

Du kan läsa mer på Nacka kommuns hemsida:
https://www.nacka.se/forskola-skola/forskoleklass-och-grundskola/ansok-plats-iskola/skolansokan-folkbokford-nacka/skolval-2022/

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
• Storleken på klasser
• Elever i behov av särskilt stöd
• Andra områden som kan påverka en grupps sammansättning
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 undervisning.
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.
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 genomförs utvecklingssamtal under tiden då det finns risk för smitta (Corona)?
Då vi inte kan träffas fysiskt så erbjuder vi samtal via digital plattform, tex Teams. Samtalet läggs upp på
samma sätt som om vi träffades i skolan.

