
Välkomna till Åkerö skola!
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Åkerö skola  är en F-6 skola med 280 elever läsåret 20-21

Åkerö skola ska vara en plats där alla ska känna trygghet och bli accepterade för den man är. 

Vi vill ge unga drivkraft och motivation för framtida yrkesval.



Skolstart 17 augusti!
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https://www.leksand.se/medborgare/skola-och-forskola/grundskola/forskoleklass/

Har ni frågor och funderingar så kan ni höra av till rektorerna.
På instagram #åkeröskola kan ni se fler bilder från verksamheten.

Skolan börjar den 17 
augusti kl 8:00 på 
skolgården.
Fritidshemmet börjar 
med inskolning v. 32.

https://www.leksand.se/medborgare/skola-och-forskola/grundskola/forskoleklass/


Öppet hus
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På grund av Corona blir det
inget öppet hus. Vi har därför valt att informera 

om vår verksamhet i denna presentation.

Tveka inte att hör av er om ni har frågor.

Bild gjord under FN-veckan.
Alla barn är lika värda!



Ledning och elevhälsa
● Rektor: Erika Hemptenmacher 

erika.hemptenmacher@leksand.se 
●  Biträdande rektor: Tina Erlman 

christina.erlman@leksand.se 

• Specialpedagog: Kerstin Frånberg

• Skolsköterska: Sarah Henriksson

• Kurator: Ann Christin Gummesson
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Lärare i förskoleklass
Lärare i förskoleklass: 

Britta Danielsson FA
britta.danielsson@leksand.se

Britta är utbildad förskoleklasslärare och har jobbat många år i förskoleklass 
på skolan.

Mathilda Stormats Bränd FB
Mathilda flyttar hem till Rättvik och är utbildad Lärare i förskoleklass till 
årskurs tre.
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Förskoleklass
• Alla barn i Sverige ska gå (skolplikt) i förskoleklass från 

och med höstterminen det år de fyller sex år.  
• Ett läsår omfattar minst 525 timmar. 
• Förskoleklassen är avgiftsfri. 

Läroplanens första tre delar styr förskoleklassens arbete: 
• Skolans värdegrund och uppdrag
• Övergripande mål och riktlinjer 
• Förskoleklassens egna kapitel

 



Förskola- skola

• I förskoleklassen kombineras förskolans och skolans 
arbetssätt och metodik, det bästa ur två världar. 

• Förskoleklassen ska vara en bro mellan förskolan och 
skolan
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En skoldag
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Så här kan en dag i förskoleklass se ut: 

• Vi börjar kl. 08:00,  
• Samling (upprop, datum, sång, ramsa, dagens aktiviteter)  
• Arbetspass
• Frukt och saga
• Rast   
• Arbetspass
• Lunch
• Rast  
• Arbetspass
• Slut för i dag (13:10)

På fredagar går vi till skolskogen och 
har fredagskul



Klassrummet
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Inför hösten 2020



Arbetspass 
Vi har olika arbetspass varje dag där vi lär oss både svenska, 

matematik, bild och annat enligt läroplanen.
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Vi lär oss mycket i förskoleklass!
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Rast
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Skolskogen
Vi besöker skolskogen varje fredag året om!
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Fredagskul
Efter skolskogen är det dags för fredagskul där barnen får välja olika 

saker att leka med i mindre grupper.
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Fritidshemmet
Fritidshemmets uppgift är att komplettera 
förskoleklassen och skolan och att göra det 
möjligt för föräldrar att förena föräldraskap 
med arbete eller studier.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas 
utveckling och lärande, erbjuda dem en 
meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter 
och social gemenskap.

Fritidshem är en pedagogisk 
gruppverksamhet för elever från 6 års ålder 
till och med vårterminen det år då de fyller 
13 år. 
Fritidsplats erbjuds till de elever vars 
vårdnadshavare arbetar eller studerar.
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Vad kan ni hjälpa till med innan 
skolstart?

● Ge barnet ett ökat ansvar inför skolstarten, 

kunna klara vissa moment själv ex. toalettbesök.   
● Läs böcker med dina barn. 
● Öva på att klippa saker. Pyssla gärna hemma. 
● Spela spel, då lär sig barnen att vänta på sin tur.
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InfoMentor

• InfoMentor för grundskolan och fritidshemmen är fylld med 
smarta funktioner som gör det enklare att kommunicera, 
dokumentera, administrera.

• Här ska du gå in och skriva                                                         
när ditt barn är frånvarande.

• Här finns även veckobrev och                                                
annan viktig information från                                                        
lärare och skolan
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Inloggningsuppgifter 
skickas per post innan 
skolstart.



Busskort

Elever i årskurs F-6 får skolskjuts om avståndet till 
skolan är minst 3 kilometer.
(Ansökan sker via kommunens hemsida)

Resor till och från fritidshem ansvarar 
vårdnadshavaren för.



Vi ses i augusti!
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