
Välkomna
Informationsmöte förskoleklass 2017



Skolan i siffror

❖ ca 700 elever

❖ 75 pedagoger

❖ 45 övrig personal

❖ 6 grupper/ 3 hemvister

❖ 27 klasser åk 1-9

❖ 13 särskoleelever



Välkomna till Mikrofonen

❖ 6 grupper med ca 12 barn 
i varje -- grupperna 
formas under de första 
skolveckorna

❖ Klasser skapas till åk 1



Personalen på Mikrofonen
❖ 11 pedagoger till vardags

❖ förskollärare

❖ fritidspedagoger

❖ barnskötare

❖ lärare

❖ fritidsledare

❖ specialpedagog



Verksamheten under den 
skolförberedande delen -- 

förmiddagen



Skoldagen: 
Börjar med samling 8.15 

Olika arbetspass under veckan: 
Språklek 
Skapande 

Rast/Utevistelse 
Livskunskap 

Mattelek 
Idrott 



Vi arbetar i teman

❖ Exempel på teman i år:

❖ Imse vimse

❖ miljö/närmiljö

❖ Kropp och hälsa

❖ Rymden





Livskunskap
❖ Hjälpa barnen 

❖ att fungera 
tillsammans i en 
större grupp.

❖ att utveckla förmågan 
att visa respekt för 
andra och sig själv.

❖ att bygga självkänsla 
och trygghet



Skapande





Dags för lunch! Då går vi till Stockholms bästa 
skolrestaurang!





Efter lunch

Utevistelse



Bulten fritids
Efter lunch kommer personal 

från Bulten och hämtar de barn 
som går på fritids där.



Efter lunchrasten börjar fritids





Våra styrdokument
Finns på vår hemsida under Om skolan/skolans verksamhet och 

organisation. Där hittar ni t.ex: 

•Kursplan för förskoleklassen 

•Arbetsplan för fritidshemmet 

•Lgr 11 

•Likabehandlingsplan 



Info och viktiga datum
❖ Säg upp platsen i förskolan. Men först till 18/8 om ni behöver 

omsorg i augusti!

❖ 15 maj kl 15.00-17.00 öppet hus för barn och föräldrar 
om man vill.

❖ 9 juni kl 8.30 (grupp 1, 3, 5)  eller 10.00 (grupp 2, 4, 6): 
Barnen besöker oss tillsammans med förälder.

❖ 21 augusti: Höstterminen startar på Västbergaskolan 
enligt inskolningsschemat

❖ Blanketter in senast idag



Kontakta oss så bokar vi ett möte. 

Specialpedagog Sahra Otto Cronhamn

tel: 070-782 48 09

mail: sahra.otto-cronhamn@vastbergaskolan.se

Barn med särskilda behov

mailto:sahra.otto-cronhamn@vastbergaskolan.se


❖ Ni får inloggningsuppgifter 9 juni

❖ Barnens närvarotider på fritids

❖ Anmäla närvaro/frånvaro på lovdagar

❖ Veckobrev, månadsblad och annan viktig löpande 
information

Schoolsoft



Inskolningsschema ht 2017
Måndag den 21/8  kl. 8.15 - 10.15   Grupp 1, 3, 5 

         kl 12.00-14.00 Grupp 2, 4, 6 

Tisdagen den 22/8  kl. 8.15 - 10.15  Grupp 2, 4, 6 
         kl 12.00-14.00 Grupp 1, 3, 5 

Onsdagen den 23/8  kl. 8.15 - 12.15 Alla barn: Samling, arbetspass samt lunch. 

Torsdagen den 24/8      kl. 8.15 - 16.00 Skola och fritids. Barnet går sin vanliga tid,  
                dock längst till kl. 16.00 

Fredagen den 25/8  kl. 8.15 - 16.00 Skola och fritids. Barnet går sin vanliga tid, 
                dock längst till kl. 16.00 



Varmt välkomna upp till avdelning 
Mikrofonen där förskoleklasserna går!


