
Förskoleklass Tällbergs skola
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Inför hösten 2021



Välkommen till Tällbergs skola
Rektor: Anna Witasp

Förskoleklasslärare: Annica Hammarbäck
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Tällbergs skola 2021

• Skolvalet till förskoleklass ska vara gjord senast den 1 
februari. 

• F-6 skola, med ca 90 elever.

• Fritidshem



Elevhälsan

• Rektor: Anna Witasp

• Specialpedagog: Kristina Matsson

• Skolsköterska: Susanne Lysén

• Kurator: Birgit Boström

• Psykolog: Daniel Andreasson via 
psykologgården



Förskoleklass

• Alla barn i Sverige ska gå i förskoleklass från och med 
höstterminen det år de fyller sex år.  

• Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 
timmar under ett läsår

Läroplanens första tre delar 

Skolans värdegrund och uppdrag, Övergripande mål och 
riktlinjer samt förskoleklassens egna kapitel, styr 
förskoleklassens arbete



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. påklädning och toalettbesök.  

● Att komma i tid, skolan börjar kl. 7.45.  

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

● Sjukanmälan ska göras på Infomentor senast kl. 7:30  

● Läsa information och veckobrev, titta i skolväskan efter lappar, 
ta med gympapåsen

● Att på Infomentor fylla i vistelsetider och frånvaro, 
kontaktuppgifter och övrig info tex. buss, följa kompis hem.



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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Inskolning
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Efter skolvalet brukar vi bjuda in till ett föräldramöte och 
berätta mer om hur inskolningen till förskoleklass går till. 
Under rådande omständigheter har vi blivit tvungna att 
tänka nytt och mer digitalt. 

Ta gärna del av information på skolans hemsida. 



En skoldag
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Så här kan en dag i förskoleklass se ut:  
● Vi börjar kl. 7:45  Samling (morgonsång, genomgång av datum, dagens 

aktiviteter)  
● Lektion (språk- , mattelekar, musik) 
● Rörelselek/dans
● Högläsning (frukt)  
● Rast  
● Lek/lektion  
● Lunch
● Rast  
● Skapande/lek
● Slut för i dag (13:00)



Länk till film
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https://leksandskommun-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ulrica_elisson-grane_edu_leksand_se/EWMO5GKUiC5GjHyXUYNYfDMBWg84PLSPyMHgR6ADYeH0Mw?e=tkssaI


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 går på fritids? 
- v. 32 kan elever i förskoleklass börja 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
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En dag på fritids
Morgonomsorg: 6.30-7.45

Vi startar dagen på fritids, plan 3. Efter kl 7.00 går vi 
ner till matsalen och äter frukost. 

Eftermiddag: efter skolan (ca 13.00)

Checkar vi in på fritids och arbetar i olika grupper. Vi 
äter mellanmål i matsalen och ibland utomhus. Vi har 
fruktstund efter 16.00 och fritids stänger  17.30 (om 
behov finns) 
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Infomentor
• InfoMentor för grundskolan är fylld med smarta 

funktioner som gör det enklare att kommunicera, 
dokumentera, administrera

• Här ska du gå in och skriva om ditt barn är frånvarande 
samt vilka tider hen ska gå på fritids.
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Busskort

● Resor till och från fritidshem ansvarar 

vårdnadshavaren för.

● Elever i årskurs F-6 får skolskjuts om avståndet 

till skolan är minst 3 kilometer.



Busskortsansökan
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Grundskolans elever

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 2021, därför 

måste alla som har behov av skolskjuts under läsåret 2021/2022 ansöka om detta i slutet av 

mars 2021 (se kommunens hemsida för datum). 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).

Grundskolekortet skickas ut av Dalatrafik till vårdnadshavare inför höstterminens start. Vid 

senare ansökan delas kortet ut av skoladministratören på skolan.



Trafik runt skolan
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Parkering: nere vid vändplanen vid förskolan.

Hämtning och lämning: vuxen till vuxen i förskoleklass 
och fritidshem. 



Varmt välkomna till förskoleklass 
2021

• Vi ses gärna i vårt digitala öppna hus / chatt den 
26 januari kl. 17.00 

• Har ni frågor och funderingar så kan ni höra av er till 
rektor Anna Witasp 0247-80069, 
anna.witasp@leksand.se
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mailto:anna.witasp@leksand.se

