
Välkommen till Stavsborgsskolans förskoleklass
Vi skapar framtid med kunskap, engagemang och trygghet



Agenda
• Organisation & personal

• Vårt uppdrag – möta varje barn på bästa 
sätt och på rätt nivå under hela dagen hos 
oss

• En skolvecka på Stavsborgsskolan

• Inför starten Ht-21-Vt 22

• Viktiga datum 



Stavsborgsskolan 
Ht 2021- Vt 2022

Stavsborgskolan
Ca 600 elever, 26 
klasser

I F-6 är vi enparalleliga 
och i årskurs 7-9 är vi 
6 paralelliga
Ca 60 medarbetare



Försko leklass
en – en bro  

m ellan 
fö rsko la/sko la 
och elevernas 

fo rtsatta 
lärande.

• Obligatorisk verksamhet-
Innebär att skolplikt börjar 
höstterminen det kalenderår 
eleven fyller 6 år

• Trygghet, lek och lärande 
kommer gå hand i hand 
under förskoleklassens 
verksamhet och 
fritidshemstid.

• Teamet kring ditt barn 
kommer bestå av lärare, 
förskollärare, 
specialpedagog och 
fritidshemspersonal som 
samverkar för att möta varje 
barn på bästa sätt och på 
rätt nivå under hela dagen 
hos oss.



En vanlig dag i 
förskoleklass

• Morgonfritids (06.30-
08.10)

• Start: 08.10

• Samling

• Arbetspass

• Rast

• Arbetspass

• Lunch + rast

• Högläsning

• Arbetspass 

• Slut: 12.30

• Fritids till eleven går hem



Exempel på 
svenska och 
matematik i 

förskoleklass

• Lek med bokstäver, ord och 
meningar                                       

• Lyssna efter första och sista 
ljudet i ord

• Inledande skrivutveckling 
och läsförståelse

• Högläsningsupplevelser & 
bildberättelser

• Värdegrund- Hur man är en 
bra kompis

• Jämföra och mäta

• Antal och siffror

• Geometriska former & 
mönster    



Digitalt lärande i 
undervisningen 



Estetiska 
lärprocesser: 
Teori kopplas 
till praktiskt 
arbete ihop



Exempel på aktiviteter under fritidstid

• Musik & rörelse                                       

• Skapande & Drama

• Programmering

• Bygg & konstruktion, spel

• Uteaktiviteter och utflykter   



Förskoleklassen 
startar med 

upprop tisdag 
17/8 klockan 

8.10

• Förskoleklassens inskolning 
startar på uppropsdagen tisdag 
17/8 (v33) 

• Tiden i förskoleklass utökas 
successivt under de första tre 
dagarna

• Fritids finns från 9/8 (v32) dock 
stängt torsdag-fredag12-13/8 
för planeringsdagar

• Fritidshemmet öppnar 06.30 
och stänger 17.30 varje dag. 

• Välkomstsamtal hålls under Ht-
21 med närmaste personalen

Finns behov för ditt barn som vi behöver känna till så är det 
viktigt att du som förälder tar kontakt med skolan redan nu 
under våren för god förberedelse inför skolstarten.
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