
Välkomna
Informationsmöte förskoleklass 2019



Västbergaskolan
❖ Fristående skola sedan 2001 

❖ ca 700 elever 

❖ 6 inskolningsgrupper fördelas i tre hemvister 

❖ 27 klasser åk 1-9 

❖ Särskola 

❖ 75 pedagoger 

❖ 45 övrig personal



Förskoleklass och fritids på 
samma avdelning

❖ Totalt 72 barn 

❖ 3 hemvister - 24 barn i 
varje. 

❖ Eleverna börjar i 
inskolningsgrupper 

❖ Grupperna formas om 
efter behov under läsåret 

❖ Klasser skapas till åk 1



Personalen i förskoleklass

❖ 11 pedagoger 

❖ förskollärare 

❖ fritidspedagoger/lärare i fritidshem 

❖ barnskötare 

❖ lärare 

❖ fritidsledare



Läroplanen styr förskoleklass 
och fritidsverksamheten

❖ Kapitel 1: Skolans värderund och uppdrag 

❖ Kapitel 2: Övergripande mål och riktlinjer 

❖ Kapitel 3:  Förskoleklassen 

❖ Syfte 

❖ Centralt innehåll 

❖ Kapitel 4: Fritidshemmet



Centralt innehåll - 
arbetspass 

❖ Språk och kommunikation 

❖ Skapande och estetiska 
uttrycksformer 

❖ Matematiska resonemang 
och uttrycksformer 

❖ Natur, teknik och samhälle 

❖ Lekar, fysiska aktiviteter och 
utevistelse 

❖ Språklek 

❖ Skapande 

❖ Mattelek 

❖ Tematiskt arbete med ex 
utepedagogik, livskunskap 

❖ Idrott/rörelse/rastlek/
skogen



Verksamheten under den 
skolförberedande delen -- 

förmiddagen



Skoldagen börjar med 
samling kl 8.10



Vi arbetar i teman

Exempel på teman: 

Jag, du, vi 
tillsammans 

Hösten 

Sagotema 

Under ytan 

Kropp och hälsa 





Språklek



I språklek arbetar vi till exempel med 
att eleverna

❖ stimuleras till språklig medvetenhet utifrån 
Bornholmsmodellen 

❖ tränar på att återge sagor och berättelser, kan 
hålla den röda tråden 

❖ kan läsa och kan skriva sitt namn 
❖ kan höra vilka ord som rimmar 
❖ laborerar med att sätta ihop två ord till ett 

(sammansatta ord), t ex snö och boll blir snöboll



Livskunskap

Hjälpa barnen  

att fungera 
tillsammans i en 
större grupp 

att utveckla 
förmågan att visa 
respekt för andra 
och sig själv 



Skapande



Uterast

Idrott och 
rörelse



I mattelek arbetar vi till exempel med 
att eleverna

❖ tränar på att ramsräkna baklänges 
❖ tränar på att se mönster och att kunna fortsätta ett 

givet mönster 
❖ tränar på de geometriska figurerna cirkel, kvadrat, 

triangel och rektangel 
❖ sorterar saker efter färg, form och storlek



Då går vi till 
Stockholms 

bästa 
skolrestaurang!

Dags för lunch



Efter lunch
Utevistelse

Bulten 
fritids

Efter lunch kommer 
personal från Bulten 
och hämtar de barn 
som går på fritids 

där.



Fritids här på skolan





Exempel på aktiviteter i fritidshemmet

Skapande - bild eller musik 

Massagesaga 

Läsgrupper 

Organiserad utelek 

Pyssel 

Bakning 

Drama 

Frågesport 

Spel 

Utflykt till skogen



Förändring i skollagen

❖ Ny lag trädde i kraft 2018-01-01: 

❖ Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen. 
Därefter ska skolplikten fullgöras i grundskolan eller i 
den skolform där barnet tas emot (…) 

❖ Det innebär att förskoleklassen är en obligatorisk 
skolform från och med detta läsår.



Skollagen

❖ 9 kap 2 §: 

❖ Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och 
lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. 
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och 
elevens behov. 

❖ Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och 
social gemenskap.



Skollagen

❖ 14 kap 2 §: 

❖ Fritidshemmet kompletterar utbildningen i 
förskoleklassen, grundskolan (…) och särskilda 
utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. 

❖ Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och 
lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och 
rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn 
på eleven och elevens behov. 





Info om ansökan och 
antagning

❖ stockholm.se/
sokaskola

http://stockholm.se/sokaskola


❖ Vi samarbetar med Stockholms stad för att placera alla 
barn i staden. 

❖ Ni som tidigare har lämnat in en ansökan/
intresseanmälan till oss på Västbergaskolan ska nu gå in i 
stadens söktjänst och söka till vår skola. 

❖ På så sätt bekräftar ni att ni fortfarande vill att ert barn 
ska börja här på Västbergaskolan. 

❖ Vi antar elever i stadens söktjänst.



Söka skola i e-tjänsten

❖ Vårdnadshavarna söker skola 15 januari - 15 februari i e-
tjänsten med hjälp av e-legitimation. Om man inte kan 
söka digitalt så skickar man in en ansökan på papper. 
Blanketten finns på stockholm.se/sokaskola 

❖ Staden publicerar besked om antagning i e-tjänsten 15 
mars. 

❖ De som sökt via pappersblankett till 
Utbildningsförvaltningen får antagningsbesked med 
posten.



Underskrift i e-tjänsten

❖ Du som sökt via e-tjänsten kommer kunna tacka ja till platsen 
genom att signera antagningen med mobilt BankID direkt i e-
tjänsten, alternativt ladda hem beskedet och underteckna 
antagningsbeskedet och skicka till skolan. 

❖ Om det finns två vårdnadshavare måste båda skriva under 
antagningsbeskedet. 

❖ Om du är bortrest kan du ge fullmakt åt någon att underteckna 
antagningsbeskedet. 

❖ Om ni tackar nej till platsen eller om svar inte kommer in i tid, 
kan platsen komma att erbjudas en annan elev.



Viktigt att tänka på
❖ Om ni önskar att ert barn ska gå här på Västbergaskolan 

så ska ni söka oss i första hand. 

❖ Om ni väljer annan skola i första hand och barnet blir 
antaget där, innebär det automatiskt att ni inte kommer 
att antas här på Västbergaskolan. 

❖ Ett exempel: 

❖ Ni söker Midsommarkransens skola i första hand, 
Västbergaskolan i andra hand och Hägerstensåsens 
skola i  tredje hand.



Västbergaskolans 
antagningskriterier

❖ Syskonförtur 

❖ Närområde och kötid 

❖ Kötid



Inskolning mm

❖ De som ska börja här får under våren information 
hem med alla datum, information om inskolning etc. 

❖ Under maj månad öppet hus för de som ska börja 
här. 

❖ Under juni månad: Barnen besöker oss tillsammans 
med föräldrar. Meddela förskolan så fort ni fått veta 
när det sker.



Inskolning mm

❖ Du som vårdnadshavare har ansvar för föra över 
information om just ditt barn. Du kommer få ett 
skriftligt underlag där du kan berätta lite om ditt 
barn inför mottagandet i skolan. 

❖ Barn med särskilda behov - ni föräldrar kontaktar 
oss så bokar vi ett möte under våren 

❖ Maila vår specialpedagog Sahra Otto Cronhamn:            
sahra.otto-cronhamn@vastbergaskolan.se

mailto:sahra.otto-cronhamn@vastbergaskolan.se


Onsdag 21 augusti börjar våra 
nya förskoleklassbarn på 

Västbergaskolan



Varmt välkomna till oss på 
Västbergaskolan!


