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Hej alla nya barn och vårdnadshavare! 

Välkomna till Östra Stenhagenskolan! Det ska bli så roligt att få lära känna er alla! 

Ditt barn har fått en plats hos oss. I dagsläget är det ca 55 barn som börjar förskoleklassen 

till hösten 2016 och som planeras fördelas på tre klasser. Det kommer att arbeta sex 

pedagoger i förskoleklassens hela verksamhet. 

Barnen har haft besök på sin förskola av någon av Östra Stenhagenskolans pedagoger. Vi har 

också planerat in besök på skolan för de blivande förskoleklassbarnen. Vår tanke är att 

förskolornas personal följer barnen på dessa besök, men det kan hända att inte alla förskolor 

har personalresurser för att genomföra det. I så fall hoppas och önskar vi att ni 

vårdnadshavare har möjlighet att följa med ert barn till oss på dessa besök.  

Så här ser planeringen ut för de olika besöken: 

Besök 1.  Pedagoger från förskoleklass besöker förskolorna och träffar de blivande 

förskoleklassbarnen under vecka 16.

Besök 2.  Förskolan besöker skolan (utomhus) i en timme. 

Schema: Onsdag 18 maj är barnen välkomna till Östra Stenhagenskolan på ett besök 

som kommer äga rum utomhus kl.9.00-10.00. Vi leker samarbetslekar 

tillsammans och bekantar oss med vår fina skolgård. Förhoppningsvis kan 

barnen komma i sällskap med en pedagog från förskolan.  

Besök 3. Förskolan besöker skolan inomhus under förmiddagen på karuselldagen 

torsdag  26 maj. Det är en dag i kommunen då alla som ska börja i en ny 

skola/årskurs får göra ett besök i sin kommande miljö. Under denna dag får vi 

möjlighet att bekanta oss ännu mer med varandra. 

http://www.ostrastenhagenskolan.uppsala.se/
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Besök 4. Förskolan besöker skolan och äter lunch onsdag 1/6 kl. 11.00 tillsammans med 

de nya pedagogerna i matsalen ”Mumsfilibaba”. Vi äter tillsammans och provar 

på de nya rutinerna som gäller i vår fina matsal.  

 

Syftet med dessa besök är att bygga en trygg övergång för ditt barn mellan förskola och 

skola. På dessa besök får barnen möjlighet att träffa sina blivande pedagoger, bekanta sig 

med ute/innemiljön på skolan samt få en första bild av skolans verksamhet.   

 

Vi skickar även med en inbjudan till varje vårdnadshavare för att få möjligheten att mötas 

vårdnadshavare-pedagog i ett inskolningssamtal innan skolstart. Under inskolningssamtalet 

får ni en möjlighet att berätta mer om ert barn, och vi pedagoger får en djupare bild av ditt 

barn och dess olika behov. Vi pedagoger hoppas på att få möjligheten att träffa så många 

vårdnadshavare som möjligt under dessa samtal. Detta samtal kommer att ta ca 20-30 

minuter och ske under v.24. Till inskolningssamtalet ber vi er att fylla i och ta med ett 

dokumentsunderlag gällande ditt/ert barn som skickas med i detta utskick. Upplever du att 

det finns speciella behov kring ditt barn och att ett överlämnande mellan förskola, 

skola/elevhälsoteam är aktuellt, behöver detta hållas under våren-16 med senaste datum 

20/5.  Be ansvarig förskollärare kontakta Rektor Caroline Ojanlatva som tillsammans 

samordnar detta möte. Mail: caroline.ojanlatva@uppsala.se 

 

Vid besök på ditt barns förskola delades ett dokument ut gällande ett medgivande för 

utlämning av information gällande ditt barns utveckling.  Syftet med denna information är 

att vi pedagoger ska kunna ta tillvara och bemöta ditt barn på deras egen nivå. Vi vill skapa 

den bästa miljön för ditt barn där vi tillsammans ger barnet de bästa förutsättningarna för 

utveckling och trivsel. Vi skickar med denna medgivandeblankett också med detta utskick 

utfall att det ännu inte nått er vårdnadshavare. Sedan kan ni lämna in blanketten till ert 

barns förskola så förmedlar förskolan vidare till skolan. 

http://www.ostrastenhagenskolan.uppsala.se/
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26/5 är ni varmt välkomna till Östra Stenhagenskolan på föräldramöte kl 18.00, i skolans 

musiksal. Där får ni mer ingående information om vår verksamhet och chansen att träffa oss 

pedagoger som arbetar i förskoleklass. Likaså kommer det att finnas möjlighet till att anmäla 

behov av fritidshemmet fr.o.m. 1/8-16. De preliminära klasslistorna kommer ni att få ta del 

av efter föräldramötet, vi pedagoger kommer att under de första inskolningsveckorna att 

möta och lära känna alla barn, samt se över gruppernas sammansättning. Det kommer också 

finnas möjlighet till att söka modersmålsundervisning (sista anmälningsdag för blivande 

förskoleklassbarn är 1 aug). Skolstarten är den 17 augusti med start i D-huset klockan 8.15. 

Vid behov av fritidshemsplacering till ert barn innan skolstarten 18/8, kontakta oss snarast 

via denna epostadress ostrastenhagenskolan.fritidshem@uppsala.se. Under sommaren går 

det även att nå oss på telefonnummer 072 580 56 84. Observera att fritidshemmet kommer 

att ha sin verksamhet vid Västra Stenhagenskolan under v. 31 och vi slår då ihop oss med 

fem andra skolor i området. Vecka 32 öppnar vi våra vanliga lokaler för fritidshemmet. 

Förskoleklasseleverna kommer då att ha sin verksamhet i D-huset. Vid eventuella frågor 

kontakta Kristian Larsson eller någon annan pedagog på fritidshemmet.  Tel 018- 727 64 

88. 

Om vi inte ses innan skolan börjar till hösten igen, så önskar vi alla vuxna en skön sommar. 

Barnen hoppas vi få träffa under våra besök på förskolan samt när de besöker oss på sin 

blivande skola.  

Vänligaste hälsningar 

Hanna Hassan  

Mariette Massih 

Klara Skantz 

Özlem Kandemir 

Ellen Arvinder 

Caroline Ojanlatva, rektor       
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Vi som kommer att arbeta i fsk-klass HT-2016: 

 

 

  

 

 

Hanna Hassan  Mariette Massih Özlem Kandemir Klara Skantz 

 

 

 

 

 

 

Ellen Arvinder   
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