
Information blivande förskoleklass 

Vegaskolan 2023-02-21



Dagordning

▪ Presentation

▪ Information

▪ Frågestund

▪ Rundtur



Vegaskolan - Kunskap, 

gemenskap och mångfald

▪ Förskoleklass till åk 6

▪ Fritidshem

▪ Anpassad grundskola

▪ Lärarbehörighet

▪ FB sida



Vad är förskoleklass?

▪ Förskoleklass är grundskolans första obligatoriska år. Det ska fungera 
som bro mellan förskolan och skolan samt på ett lekfullt och roligt sätt 
introducera barnen för grundskolan

▪ Eleverna har skolplikt. Det innebär att barnen behöver vara i skolan 
mellan 8.20 – 13.00 måndag-torsdag.

▪ Under året i förskoleklass kommer ert barn att lära sig mer kring 
matematik, svenska och delar av alla skolämnen. Vi jobbar utifrån 
kunskapsmål och strävar efter att komma väl förberedda inför årskurs 
1. 

“Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att 
stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande.”

- Lgr 22



Kartläggning

▪ Hitta språket och Hitta matematiken är stöd för att kartlägga elevers 
kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i 
förskoleklass. Materialen är obligatoriska att använda.

▪ Kartläggningsmaterialet används i förskoleklass för att stödja lärare i 
att tidigt identifiera elever som

▪ visar en indikation på att inte uppfylla de kriterier för 
bedömning som senare ska uppfyllas i årskurs 1 och 3 i 
grundskolan.

▪ är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda 
utmaningar.



Förskoleklass på Vegaskolan

▪ Ett nära samarbete med er vårdnadshavare

▪ Två lärare i varje klass

▪ Samma fritidshem i F-1 och hörnorganisation

▪ Rast/zonsystem med lärarassistenter, pedagoger från 
förskoleklass finns alltid med klassen vid rast och övrig tid 
ute



Förskoleklass på Vegaskolan

▪ Må - To  8.20-13.00

▪ Fredag fritidshemsverksamhet

▪ Månen F-1A
▪ Solen F-1B
▪ Pluto F-1C

▪ Rymden (öppning-och stängningsavdelning)



Fritidshem

▪ Infomentor

▪ Må - Fr 6.15-18.00

▪ Gemensam öppning- och stängningsavdelning

▪ Inskolning fritidshemmet, vecka 32 
- Besök under veckan kl. 9-10

▪ Stängningsdagar vecka 33. 14-15/8

▪ Skolstart 22:e augusti



Vad händer nu?

● Forma förskoleklasser - i nära samråd med förskolan

● Klasslistor och informationsbrev skickas ut i början på maj 
och i slutet av juni

● Alla barn möts i sina nya klasser under maj månad, besöket 
varar cirka en timme och då får barnen möta personalen. 
Pedagoger från förskolan följer med i de flesta fall.

● Vårdnadshavarmöte erbjuds i höst v.35 - 37



Frågor?

Hör av er!



Kontakt

Candra Forsberg, 

rektor förskoleklass & fritidshem Vegaskolan

Tel: 076 - 13 53 686

Mail: candra.forsberg@vannas.se

Lina Strömberg, rektor Vegaskolan 1-3

Sofi Rimmevik (ny rektor från den 17/4), rektor Vegaskolan 4-6

mailto:candra.forsberg@vannas.se


Välkomna till oss!
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