
Förskoleklass Gärde skola
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Inför hösten 2020



Välkommen till Gärde skola
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Gärde skola är en F-6 -skola med ca 75 elever läsåret 2020-2021

I skolan finns stor samverkan mellan klasserna och all personal känner alla 
elever som skapar förutsättningar för alla elever att bli sedda och känna sig 

trygga. 



Istället för föräldramöte ...

3

Vi bidrar till att begränsa smittrisken och  
kommer inte att genomföra föräldramöte 
för blivande F-klass och Fritids som vi 
brukar göra. Istället presenterar vi 
verksamheten på Gärde skola här. Bläddra 
vidare så får du se!



Välkommen till Gärde skola

Rektor: Erika Hemptenmacher
erika.hemptenmacher@leksand.se

Biträdande rektor: Tina Erlman
christina.erlman@leksand.se

Lärare i förskoleklass: Maria Morén
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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. 

Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och 
fritidshemmet styr innehållet 
och arbetssättet.



Samling
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Arbetspass
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Frukt och saga
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Rast
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Lunch
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Vad kan ni som föräldrar hjälpa till med?
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● Ge barnet ett ökat ansvar inför skolstarten, kunna klara vissa moment 
själv ex. toalettbesök.  

● Att komma i tid, skolan börjar klockan 07:50  

● Ha rätt kläder för utevistelse och extrakläder samt att de är märkta 
med namn. 

● Sjukanmälan ska göras på Infomentor senast 7:45  

● Lämna in lovlappar samt uppdatera scheman och kontaktuppgifter.

● Informera om saker som även rör fritids, tex ledigheter, följa med 
kompisar hem. 

● Hjälpa barnet att hålla reda på vad som hänt i skolan, tex: titta i 
skolväskan efter lappar, ta med gympapåsen.



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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Elevhälsan

• Specialpedagog: Marguerite Wennergren  
• Skolsköterska: Sarah Henriksson
• Kurator: Ann-Christine Gummesson  
• Psykolog: Psykologgården



InfoMentor

• InfoMentor för grundskolan 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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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.

Vilka kan gå på fritids? 
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.

Elever som ska gå på fritids kan börja på fritids från och med vecka 32.
Fritidshemmet  är stängt vecka 27-31.
Om barnen vill hälsa på  före semestern – ta kontakt med fritidshemmet 
0247-80539  073-053 82 37 
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På fritids 
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Fritidswebb

• I fritidswebben lägger du in dina barns tider
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Busskort

Elever i årskurs F-6 får skolskjuts om avståndet till 

skolan är minst 3 kilometer, eller om vägen till skolan 

är trafikfarlig.
(Ansökan sker via kommunens hemsida)

Resor till och från fritidshem ansvarar 

vårdnadshavaren för.



Busskort- ansökan

Ansökan om skolskjuts sker årligen inför varje nytt läsår och gäller även de 
som redan har beviljats skolskjuts. Planeringen av inför nästa läsår påbörjas 
redan under våren 2020, därför måste alla som har behov av skolskjuts under 
läsåret 2020/2021 ansöka om detta senast 6 april 2019. Ansökan görs på 
blanketten "Ansökan om skolskjuts".

Grundskolekortet skickas ut av Dalatrafik till vårdnadshavare innan 
höstterminens första dag. Vid senare ansökan hanteras utdelningen av 
skolkort av skoladministratören på respektive skola.

De grundskoleelever som har rätt till skolskjuts får ett grundskolekort. Kortet 
är personligt.

Alla elever måste ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår. Ansökan görs på 
blanketten "Ansökan om skolskjuts" under våren (fråga din skola när ansökan 
måste vara inlämnad).
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Trafik runt skolan

Ni parkerar på anvisad plats när ni ska lämna 
eller hämta barn.

Respektera att det är låg fart i området!
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Välkomna till 
Förskoleklassen & Fritids!
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Vi ses på skolgården 
tisdagen 18 augusti 2020, klockan 07:50.  

Har ni frågor och funderingar så kan ni höra av er till rektor.


