
INFORMATION
TILL BLIVANDE 

FÖRSKOLEKLASS

HT-2021



Östra Stenhagenskolan 21/22

◦ Elevantal hela skolan 350 elever

◦ Lågstadiet: Fsk-klass, två åk 1, två åk 2 och två åk 3 + 4 st

fritidshemsavdelningar

◦ Mellanstadiet: två åk 4, två åk 5 och två åk 6 + en FBK

◦ I Förskoleklass har vi 50 elever inskrivna.

◦ 55 medarbetare



VISION

Alla elever ska lyckas!

◦ Tillgängliga lärmiljöer

◦ KiVa-skola

◦ Team och samarbete mellan åk

◦ Trivselledarprogrammet

◦ Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete



Organisation 2021/2022

Rektor

Caroline Ojanlatva 

Psykolog/Samordnare 
för elevhälsan

Katarina Lundvall

Arbetslagsledare

Förskoleklass

Aline Eidenert

Arbetslagsledare/
utvecklingsledare 

fritidshem
Kristian Larsson

Arbetslagsledare åk 1-
3

Rebecca Mattheos

Arbetslagsledare åk4-6
Helena Arenroth



Elevhälsoteam

Psykolog/Samordnare

Katarina Lundvall

Leder EHT -länken till rektor

100%

Skolsköterska

Josefine Krona

75%

Kurator

Johanna Forsberg

80%

Speciallärare åk 5 , åk 6

Lena Andersson

100%

Speciallärare lågstadiet

Cecilia Wiberg

90%

Speciallärare åk 4
Helen Hillby

60%



Kiva-skola

◦ Mobbningsförebyggande projekt med start HT-16

Länk handbok föräldrar:

http://www.kivakoulu.fi/handbok_for_foraldrar_i_ett_notskal



El Sistema - Stenhagen 

◦ Obligatorisk musikverksamhet som hålles av professionella 

musikpedagoger från Uppsala kulturskola.

◦ I gemenskap uppleva musik, sång och dans tillsammans. 

◦ Lägger grund till instrumentalundervisning åk1-4.



Vi som arbetar i fsk-klass:

Aline

Eidenert

Özlem

Kandemir

Malin

Sundkvist

Sara

Eriksson

Mohamad

Alieka



Förskoleklassens syfte:

◦ Förskoleklassen obligatorisk HT-18.

◦ Stimulera allsidig utveckling och lärande.

◦ Utvecklar nyfikenhet och lust att lära.

◦ Utvecklar tillit till sin egen förmåga, prova egna och andras 

idéer.

◦ Känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i 

samspel med andra.

◦ Eget avsnitt i läroplanen sedan 2016. Anger tydligt vilket 

syfte och centralt innehåll undervisningen ska ha.



Inskolningsprocessen

◦ Överlämning förskola-skola UNIKUM, gruppöverlämning via 

telefon v. 17.

◦ Inskolning. Kort besök verksamhet (utomhus) v. 20

◦ Inskolningssamtal v.22 kallelse via brev. 

(Vårdnadshavare-pedagog)

◦ Uppföljande inskolningssamtal/utvecklingssamtal

Elev-vårdnadshavare-pedagog

(Under HT-21).



Så här kan en dag se ut:

◦ Fritidshem 6:30-08:00

◦ Vi börjar skolan kl 8:15. (måndagar 8:30).

◦ Lugn start på dagen, (dagens datum, antal barn, dagens innehåll, 
samtal med varandra).

◦ Arbetsgrupper

◦ Rast (9:30-10:15/10.00-10.45).

◦ Arbetsstund.

◦ Matsalen (ca 11.45-12.30). Restaurang Chili.

◦ Inomhus/utomhus.

◦ Slut för i dag/samling! (13:30)

◦ Fritidshem 13.30-17:30



◦ Veckoschema

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

R A S T

8..00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

Utflykt

Händelsebok

LUNCH LUNCHLUNCHLUNCHLUNCH

Idrott
Halv-klass

Ipad

El-sistema/KIVA
SV-MA/skapande

El-sistema/KIVA
SV-MA/skapande

TACK FÖR IDAG SLUT FÖR IDAG VI SES IMORGON HA DET SÅ BRA!

Reflektion/repetition över dagen/förberedelse inför morgondagen

Tema

Morgonsamling/BORNHOLM

Fredags-
reflektion/

fredagsstäd
R   A   S   T

Exempel på veckoschema i fsk-klass: 

R   A   S   T

Tema

R   A   S   T

Idrott
Lyckostjärnan

Göra färdigtStationslek

R   A   S   T

Göra 

färdigt



Vi tränar på:

◦ att hitta på skolan.

◦ att rikta uppmärksamheten/lyssna när det är lektion.

◦ att ge och ta plats.

◦ att träna på det sociala samspelet.

◦ äta mat i skolrestaurangen.

◦ att ha gymnastik.

◦ att lära sig skolans rutiner.

◦ hur vi ska vara mot varandra (konflikthantering).

◦ att ta ansvar för sina saker. 



Socialt samspel

◦ Att bli en del i en helhet, man är en del i ett 

kollektiv.

◦ Konflikter (naturligt inslag i den sociala träningen).

◦ Kunna förstå sig på regler ,turtagning och 

samspel.



Vad kan föräldrarna hjälpa till med?

◦ Att komma i tid! Förskoleklass obligatorisk.

◦ Att komma utvilade och ha ätit frukost.

◦ Anpassade namnmärkta kläder efter väder.

◦ Hjälp ditt barn att hålla snyggt vid sin plats i kapprummet. Samt se 

över innehåll. 

◦ Sjukanmälan skola24, tel. 0515-777601 senast 7.30!

◦ Hjälp ditt barn genom förberedelse och kommunikation.



Vad kan föräldrarna mer hjälpa till med?

◦ Ökat ansvar.

◦ Packa själv.

◦ Öva på trevligt bordsskick.

◦ Lagom portion.

◦ Smöra sina smörgåsar själv.

◦ Klä av och på sig själv.

◦ Toalettbesök.



Unikum

◦ Inlogg e-legitimation.

◦ Fsk-klassen/fritidshemmets väg för information:

- Gemensamt veckoschema.

- Rektorsbrev.

- Övrig information.

◦ Elevens kunskapsutveckling.

◦ Utvecklingssamtal sker via UNIKUM.

◦ Informationsmöte.



Fritidshem

◦ Rekommenderad start 18 augusti. Möjligt redan 2 -17 augusti. Dock är 
fritidshemmet stängt den 12 -13 augusti.

◦ Ansök nu om placering: https://uppsala.ist.se/ Behöver du hjälp att 
söka, så besök Kommuncenter på Stationsgatan 12. Var ute i god tid 
så att ni inte riskerar att barnet ej tillåts vara här när ni har behov.

◦ Glöm inte att lämna blanketten ”Fritidshem i förskoleklass…” så vi kan 
förbereda ditt barns start på fritidshemmet.

◦ Information om fritidshemmet här: 

https://ostrastenhagenskolan.uppsala.se/Verksamheterochklassernassi
dor/fritidshem/

https://uppsala.ist.se/
https://ostrastenhagenskolan.uppsala.se/Verksamheterochklassernassidor/fritidshem/


Fritidshem & Förskoleklass

INFORMATION
◦ Unikum:

- Veckoschema fsk/fritidshem

- Extra utskick

◦ Telefonsamtal

◦ Korta samtal

◦ Möten



Blanketter som ska lämnas 
tillbaka till skolan –(senast den 26 maj)

◦ Specialkost (OBS! Läkarintyg). 

◦ Kontaktuppgift.

◦ Modersmålsblankett. 

◦ Fritidshem i förskoleklass. 

◦ Blankett inskolningssamtal.

Blanketter märkta med

denna solros ska tillbaka 

till skolan.



Varmt välkomna alla barn och 
vårdnadshavare till Östra 

Stenhagenskolan!


