
Välkommen till 
oss!



Informationskväll

Förskoleklass 18/19

Informationskväll för 
blivande förskoleklass 23/24 

Vännäsby skola



Syfte med informationskväll

• Presentation av skolan och förskoleklass 
• Information och möjlighet att ställa frågor 
• Kontaktuppgifter till skolan



Dagordning

▪ Presentation

▪ Information

▪ Frågestund

▪ Rundtur



Vännäsby skola 

F-6, 302 elever

Två klasser/åk

Fyra fritidsavdelningar

ca 50 anställda, hög lärarbehörighet

Lunch och mellanmål på Vängården

Rektorer:  

Lena-Marie Strinnholm åk F-3 samt fritidshem. 

Ulrika Svedmark åk 4-6 



Vår vision och gemensamma mål

Alla kan, alla vill och alla ska lyckas!

• Alla elever ska ges förutsättningar att nyttja 

hela sin maximala potential

• Alla elever har en känsla av sammanhang 

och är motiverade för lärande

• Alla elever är trygga och trivs!



Resurser

Trygghetsteam - stort fokus på trygghet och 
trivsel, trygga raster, trygga övergångar

Elevhälsa - specialpedagog, speciallärare, 
kurator, skolsköterska och rektorer. Tillgång till 
logoped och skolpsykolog

Lärarassistent, bussvärd, rastkompisar, 
resurspersoner, elevassistenter, skolbibliotek mm



Vad är förskoleklass?
▪ Förskoleklass är grundskolans första obligatoriska år. 

Eleverna har skolplikt. 

▪ Bro mellan förskolan och skolan samt på ett lekfullt 

och roligt sätt introducera barnen för grundskolan

▪ I förskoleklass lär man sig mer kring matematik, 

svenska och delar av alla skolämnen. Vi kartlägger 

elevernas kunskapsutveckling “Hitta språket” och 

“Hitta matematiken”.



Förskoleklass på Vännäsby

• Ett nära samarbete med vårdnadshavare. 

• En genomtänkt verksamhet som utvecklar 
elevernas kunskap och färdigheter.

• Vi möter elevernas nyfikenhet i språket och 
matematiken.  

• Vi utmanar barnens kreativitet och fantasi.

• Vi tar utgångspunkt från där de är och möter 
alla elever utifrån deras behov.



Förskoleklassen och Pyret
Pyret: öppnings- och 
stängningsavdelning (6.15-
18.00)

Mån-tors: kl. 8.15-13.15

Fredagar:  fritidsverksamhet 
på Pyret

Lunch och mellis på 
Vängården



Innemiljön

• Stora fina lokaler 

• Många olika 
lärmiljöer 

• Varierad 
verksamhet med 
fokus på kunskap 

• Möjlighet till lek

• Nära samarbete 
mellan 
förskoleklasserna 
och 
fritidsverksamhet



Utemiljön
Vi erbjuder barnen en 
varierad utemiljö med 
många aktiviteter. 

• Lekfull och varierad 

skolgård 

• Skridskobana

• Stor idrottshall

• Skolskog

• Närhet till skidspår 

• Fotbollsplan

• Material för utelek

• Spontana och styrda 

rastaktiviteter 



IT – för lärande

Dator Smartboard



Vännäsby skola –
trygghet, kunskap och stolthet

• Vi är stolta över vår verksamhet.

• Våra elever är trygga och det tycker vi är 
viktigt!  

• Att lära tillsammans tycker vi är viktigt! På ett 
lekfullt sätt arbetar vi med läsinlärning, 
läsförståelse, matematiska grunder och 
mycket mer. 



Vad händer under våren? 

En process påbörjas efter ni gjort ert skolval i början

av mars för att skapa nya förskoleklasser till lå 23/24

Utgångspunkt

•Så jämn fördelning som möjligt av antal elever i de 
båda klasserna.

•Förskoleklasserna skapas utifrån ett pedagogiskt och 
socialt perspektiv i samråd med förskolan. 

•Listor på de nya klasserna skickas ut  innan sommaren.

•Alla barn möts i sina nya klasser under maj månad



Inskolning 

•Vi förväntar oss att ni avsätter dagar (2 dagar)  
för inskolning av ert barn till förskoleklass och 
fritids. 

•Inskolningen görs innan skolstart 22 augusti. 

•Återsänd kontaktuppgifter med svarskuvert.

• Fritids öppnar 7 augusti för inskolning. 



Frågor 



Bussar
Generell information finns på:

https://vannas.se/barn-och-utbildning/skolskjuts-och-resor

https://www.tabussen.nu/

Busstider Vännäsby skola

•På morgonen anländer bussarna till skolan ca kl. 7:50- 8:10 

•Bussarna på eftermiddagen mot västra och östra sidan av 
Vindelälven avgår från skolan kl. 13:35 respektive 13:40. Buss på 
eftermiddagen mot Brån och Strand avgår från skolan kl. 13:25. 

Bussvakt

•Bussvakter under hela läsåret.

•Frågor kring skolskjuts kontakta: Kim Holmberg 
(Skolskjutshandläggare)

Tfn: 0935-14404 / kim.holmberg@vannas.se

•Frågor kring bussarna, kontakta: Länstrafiken Västerbotten

Tfn: 0771-100 110 / brev@tabussen.nu

https://vannas.se/barn-och-utbildning/skolskjuts-och-resor
https://www.tabussen.nu/
mailto:kim.holmberg@vannas.se
mailto:brev@tabussen.nu


Kontakt 
Rektor

Lena-Marie Strinnholm

lena-marie.strinnholm@vannas.se

Tfn: 073-075 69 07 

Förskoleklass och fritids

Pyret 070-2720897 
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