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Värdegrund & Idé

Lika – Unika 
Allas lika värde 

Tillsammans ger vi barn och elever trygghet och i en trygg miljö växer vi. 

Eleverna ska varje dag ta till sig ny kunskap och våga anta nya utmaningar och våga 
vara nyfiken. 

I en trygg miljö vågar barn/elever ta ansvar och när vi känner att vi klarar av saker 
och att vuxna tror på vår förmåga växer självkänslan.

I en trygg miljö ser vi varandra och tränar vår empatiska förmåga varje dag. 



TEAM GLÄNTAN 



TEAMORGANISATION  

• Varje elev och medarbetare ingår i ett Team 
• En grupp vuxna runt en grupp elever
• En samlad skoldag (Skola – Fritidshem)
• Samsyn kring värdegrund, uppdrag, verksamhet och bedömning
• Gemensamma traditioner och kulturupplevelser
• Gemensamma projekt

• Förskoleklass teamet heter Gläntan 
• I Juni när vi skickar ut klassindelningen – Får Ni även namnen på lärare 

och pedagoger på Gläntan 



TRADITIONER OCH TRYGGHET 



TRADITIONER 
Skolstart

Lära känna
Skoljoggen

Höstvandring
FN dagen 
Bokveckor 

Advent 
Lucia 

Julavslutning 

Sigganloppet
Trekampen 

Earth hour
Påsklunch

The World Children prize

Engelsk dag 
Vårvandring

Fritidshemmens dag 
Ghanadagen 

6 ornas lunch 
Brännboll

Skolavslutning 

Scenkonst
Skolbio 

Konsthall
Skapande

Vandringar

Musikprojekt i 
varje årskurs 

Musikal
Vårsånger

Musikprojekt
Musikföreställning

Lucia
Advent
Julspel

Skolavslutning



Rörelsepedagoger 

• Aktiva raster

• Aktiva pauser 

• Erbjuder lekar och material 

• Finns som viktiga trygga vuxna nära eleverna

Trygghetspedagoger 

• Främjande och förebyggande arbete 

• Drama / Gruppstärkande övningar

• Trygghetsteamet 



SKOLA OCH HEM 



DU ÄR EXPERT PÅ DITT BARN! 

• Lära känna samtal Aug/Sep
• Föräldramöten i Aug/Sep + våren 
• Utvecklingssamtal Dec/Jan 
• Möten utifrån behov

Informationskanal: 
Infomentor
Du kommer åt Infomentor från mitten av Juli via Bankid



FÖRSKOLEKLASSENS VERKSAMHET 



FÖRSKOLEKLASSEN 

• Obligatorisk skolform

• Skolplikten gäller

• 3 timmar / dag

• 8,30 – 12,00 

• Fruktstund FM

• Lunch ca 12,10

• Fritidshem tar vid efter lunch 



OMSTÄLLNING 
Omställning från förskolan 

• Ny miljö

• Nya lokaler

• Inga staket 

• Större gård

• Större elevgrupper 

• Äta i matsal 



TRYGGHET
Fokus i Förskoleklass är trygghet i gruppen och på skolan! 

• Trygghet i gruppen 

• Trygghet på skolan 

• Trygghet runt rutiner 

• Trygghet med personal och miljö 

• Egna tider för rast och mat 



• Förskoleklass är ett Team – alla elever möter varandra

• Teamet delas in i 4 färggrupper/klasser

Vid gruppindelning utgår vi ifrån: 

1. Förskolans ”kluster” med barn

2. Jämn könsfördelning

3. Adresser

4. Barn behov av särskilt stöd

GRUPPINDELNING
GODA PEDAGOGISKA GRUPPER 



START I AUGUSTI
INSKOLNING  



NÄR BÖRJAR DITT BARN? 

• Godkänn Er plats om fritidshem i Nacka 24

• Skriv in startdatum

• Behöver Ni ändra startdatum måste Ni höra av er

Ulrica.ohlsson@nacka.se

mailto:Ulrica.ohlsson@nacka.se


VIKTIGA DATUM 
• Enheten öppnar 3 Augusti efter sommarstängningen 

• Enheten stängd 10-11 Augusti för planering

• Skolan börjar 17 Augusti

• Höstlov v 44

• Höstterminen slutar 18 Dec

• Vårterminen börjar 12 Jan 

• Sportlov v 9

• Påsklov v 14

• Vårterminen slutar 11 Juni



INDIVIDUELL INSKOLNING
Inskolning

• Du känner Ditt barn bäst

• Du är med vid behov

• Skolan börjar 17 Augusti

• Har Ditt barn inte gått på fritidshem innan skolstart – är Du välkommen att delta första dagen!

• Från 18 Aug (dag 2) – Inga vuxna i klassrummet

Inskolningen kan se ut såhär…..

• Dag 1 – Du och Ditt barn är på fritidshemmet 2-3 timmar tillsammans

• Dag 2 – Ditt barn är själv på fritidshemmet del av dag eller heldag, du finns tillgänglig på telefon

• Dag 3 – Full dag



MEDSKICK TILL SOMMAREN 



• Toalettbesök 

• Äta med kniv och gaffel

• Ta mat själv

• Klä på sig 

• Hänga upp sina kläder

MEDSKICK TILL SOMMAREN
ÖVA!  



• Ni har erhållit två utskick under April

Det kommer ett tredje utskick i Juni med information om: 

 Skolstart 

 Gruppindelning

 Pedagoger och lärare 

• Saknar Ni något utskick kontakta Susanne

Susanne.sidenmark@nacka.se

UTSKICK 

mailto:Susanne.sidenmark@nacka.se


Varmt välkomna

Kontaktuppgifter: 
Anne Sjö

070-4318815
anne.sjo@nacka.se

Kontaktuppgifter: 
Susanne Sidenmark 

070-4318858
Susanne.sidenmark@nacka.se

Kontaktuppgifter: 
Mikaela Högskoog 

070-4318934 
Mikaela.hogskoog@nacka.se

mailto:anne.sjo@nacka.se
mailto:Susanne.sidenmark@nacka.se
mailto:Mikaela.hogskoog@nacka.se
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