
VÄLKOMNA TILL 
KVARNBÄCKSSKOLAN

Förskoleklass - Bron mellan förskolan och skola



KVARNBÄCKSSKOLAN
► Ca 320 elever och 50 medarbetare 

► Rektor, biträdande rektor och administrativ chef

► Skolläkare skolsköterska, kurator, skolpsykolog 
och specialpedagoger

► Hemklassrum med en egen entré

► Lärmiljöer som uppmuntrar kreativitet och 
lärande 



Möjlighet, glädje och 
trygghet

Vi arbetar för alla elevers framgång. Vi ser relationen 
mellan pedagog och elev som en grund för lärande. 

Glädje och trygghet möjliggör kunskapsinhämtning.



TRYGGHET OCH 
ARBETSRO

Mentor/ansvarig pedagog

Relationellt förhållningssätt

Hemklassrum

Elevhälsoteam

Känsla av sammanhang



FÖRSKOLEKLASS I 
RIK PRAKTIK

När vi känner igen oss blir vi trygga





DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Haninge är en Barnrättskommun

Barnens tankar är viktiga för oss

Lärandet startar i elevernas nyfikenhet





Lärmiljöer i förskoleklass idag

•Vi har lärmiljöer och erbjuder material som stimulerar, inspirerar, utmanar och 

uppmuntrar till utforskande och lärande och som skapar möten, kommunikation och 

lek.

•Vi har höga krav på hur elevernas miljöer skall vara utrustade och organiserade. 

(basmiljö)

•Barnen har rätt till estetiskt inbjudande och genomtänkta miljöer som främjar 

vänskap, relationer, nyfikenhet, kreativitet och lärande. 

•Begreppet lärmiljön (fysiska, sociala och pedagogiska) som den tredje pedagogen 

har fått en tydlig innebörd.

•Miljöerna är  anpassade för hela skoldagen. (Skola och fritidshem)





Bas läromedel
Svenska: ABC-boken och lite till.

Matematik:  123 och lite till.

Samhälle - Natur – Teknik: Puls Förskoleklass.

Obligatoriskt bedömningsstöd i matematik 

och svenska i förskoleklass. 



Samverkan med hemmen

▶ Ett nära samarbete mellan skola och hem 

skapar goda förutsättningar för ert barns 

lärande.

▶Möten i form av lära känna samtal, 

utvecklingssamtal, i den dagliga kontakten 

och vid behov.

▶ Information via veckobrev och Schoolsoft. 



VIKTIGT FÖR OSS TILLSAMMANS
● Nöjda barn och föräldrar – hör av er till 

skolan vid frågor.

● Tala gott om skolan med era barn.

● Skapa förutsättningar för era barn – sova, 

äta, komma förberedd till skolan.

● Skolnärvaro – En framgångsfaktor -

obligatorisk förskoleklass sedan 2018



FÖRSKOLEKLASS 
OCH FRITIDSHEM

► Två verksamheter integrerade i 
varandra

Samma lokaler och personal under hela 

skoldagen bidrar till en trygg och lärorik 

lärmiljö för eleverna



TIDER EN VANLIG SKOLDAG

► 06:30 Fritidshemmet öppnar

► 08:20 Skolan startar

► Ca 10:45 Lunch

► 13:00 Skolan slutar, fritidshemmet 
börjar

► 13:30 Mellanmål

► 18:00 Fritidshemmet stänger





























Vad händer nu?
• Vecka 24 möjlighet att besöka skolan. (ring först).

• Slutet på juni kommer brev hem med information

• 11 eller 12 augusti lära känna samtal med mentor, elev och vårdnadshavare. 

Tider kommer i brevet i juni (medtag ifyllda blanketter).

• 11 augusti tar fritidsverksamheten över omsorgsansvaret från förskolan.

• 15 och 16 aug studiedagar, skolan stängd.

• 18 aug skolstart klockan 09.00 – 13.00. Fritids är öppet 06.30-18.00

Meddela rektor Johan vid behov av barnomsorg 11-12/8. 

Maila datum och tider till johan.engstrom@haninge.se senast 29/7



●Johan Engström Albertsson, Rektor 08-606 72 77 – johan.engstrom@haninge.se

●Marie  Söderberg, Rektor Biträdande 08-606 72 80 – marie.soderberg@haninge.se

●Elenor Wahlquist, Adm.chef 08-606 71 93 – elenor.wahlquist@haninge.se

●F-klass 073 -0574312



Läsa mer…?
▶ Skollagen kap 9

▶ Läroplanen kap 1,2,3 och 4

▶ Samarbete, ansvar, trygghet – vad kan 
du som vårdnadshavare göra för att ditt 
barn ska klara sig bra i skolan. (Broschyr 
på kommunens hemsida)


