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Öppet hus 

torsdag 13 januari 2022 

kl. 17.00 – 18.00

Förskoleklass Sammilsdalskolan HT 22



Sammilsdalskolan 

Förskoleklass, låg & mellanstadiet har ca 150 elever. 

Klasserna arbetar nära varandra och har gemensamma raster. 

Fritidshemmet ligger i direkt anslutning till förskoleklass och lågstadiet.

Skolan ligger mitt i Leksand med närhet till kultur, natur och sporthallar. 
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Rektor

Johan Nilsson

Biträdande Rektor

Anders Billtoft

Biträdande Rektor

Marit Andersson



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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Exempel på en skoldag
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Vi börjar kl. 08:00,  

• Samling (upprop, datum, sång, ramsa, dagens aktiviteter)  

• Arbetspass  (ex. matematik, svenska, SO) 

• Lunch

• Rast

• Högläsning 

• Arbetspass (ex. svenska bokstavslandet) 

• Slut för i dag (13:00)



Skolmatsalen
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Hur svårt är det ändå att fokusera på 
både kvalité och kvantitet?
— Tack vare ett gott samarbete med skolan 
har vi fått till ett mycket bättre 
lunchschema där eleverna nu kommer till 
matsalen i en jämnare ström samt att vi 
utökat antalet sittplatser. Detta gör att vi 
kan anpassa våra tillagningstider på ett 
bättre sätt där vår personal ute vid 
serveringen kan beställa ut mer mat när 
gästerna väl är på plats. Vi lägger också 
mycket kraft på bemötandet och att ha en 
ren och fräsch matsal. Att smaka och prova 
skolmaten är även det en del av 
utbildningen och undervisningen menar 
Daniel Dräckes avslutningsvis.

Elever strömmar in och ut från matsalen i Gästishallen och för att göra så många av sina gäster så 
nöjda som möjligt har kökschefen Daniel Dräckes tillsammans med sin personal genomfört en rad 
förändringar de senaste åren.

— Om det blivit bättre mat?  Absolut! säger Dräckes.



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.

I vecka 32 kan elever i förskoleklass börja på fritids.
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Exempel på fritidshemmets aktiviteter

• Skolskogen med ”mellis”.

• Digitalisering – åldersanpassat.

• Rörelse ute & inne samt fri lek.

• Skapande - ålder och årstidsanpassat.

• Under lov, bredare utbud ex. bowling.
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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 08.00.  

● 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.



InfoMentor

• InfoMentor för grundskolan och fritids 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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Hej vårdnadshavare, 

Du som vårdnadshavare måste göra en                                                          
ansökan om ditt barn behöver åka buss till skolan.

Ansökningsförfarandet gäller barn i förskoleklass och grundskola med 
undantag för elever i särskola. Inga skolkort skickas ut eller laddas på om inte 
en ansökan är gjord. 

Ansökan ska göras under perioden 8-26 mars för att vara säker på att beslut 
om skolskjuts är klart till läsårets start i augusti.

Länk: Skolskjuts - Ansökan för grundskolan - Leksands kommun

Du som behöver ansöka om skolskjuts för ditt barn och samtidigt har skyddad identitet eller 
håller på och ansöker om skyddad identitet hos Skatteverket eller socialtjänsten ska INTE 
använda e-tjänsten. Kontakta skolan eller skolskjutshandläggaren så får du hjälp med din 
ansökan om skolskjuts.
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Skolskjuts

https://sjalvservice.leksand.se/oversikt/overview/4


Välkomna till 
Förskoleklassen & Fritids!
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Vi ses på öppet hus 
Torsdagen 13 januari augusti 2022, klockan 17.00.  


