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Inför hösten 2022



Välkommen till Siljansnäs skola
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Siljansnäs skola är en F-6 skola med ca 125 elever.

I röda skolan går eleverna klasserna F-3 och där finns också fritidshemmet. 

I vita skolan går klasserna 4-6.



Lärare i förskoleklass
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Kristina Lund 

kristina.lund@leksand.se

Varmt välkomna till 
förskoleklassen!
Det ska bli så kul att få träffa er 
alla till hösten och vi kommer 
få många lärorika dagar 
tillsammans.

mailto:kristina.lund@leksand.se


Förskoleklass

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

Arbetet i förskoleklassens utgår från Skollagen och 
”Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet”.



Förskola- skola

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

• Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och 
skolan
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När skoldagen börjar ställer vi ytterskorna i 
skohyllan och hänger jackorna i 

kapprummet.
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Vi har lektioner och lär oss om 
viktiga saker
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Du kommer att ha en bänk att lägga dina 
saker i  
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Vi har rast varje dag
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När det är lektioner är det tomt på skolgården och när det är 

rast är många barn ute. Det finns gott om plats att leka på 

och vuxna finns alltid med.



Vi lånar böcker i skolans bibliotek varje 
vecka och läser varje dag
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Vi leker och skapar 
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Fritidshemmet på skolan

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.

Här kan du läsa mer 
https://www.leksand.se/medborgare/skola-och-
forskola/grundskola/fritidshem/
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https://www.leksand.se/medborgare/skola-och-forskola/grundskola/fritidshem/


Personal på fritidshemmet

Många barn har redan varit i skolans lokaler och träffat pedagogerna på fritidshemmet. 
Om du inte redan vet vilka de är finns de här nedan på bild:

Christina Ekblom Danielsson Maria Källbäck Lovisa Tirus

Thomas Markström Nicklas Borg
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Så här tycker och tänker eleverna 
om fritids:
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Frukost och mellanmål
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Elever som kommer tidigt äter 

frukost på fritidshemmet. 

Eleverna i förskoleklassen som 

slutar först på dagen äter 

mellanmål på fritidshemmet. 

Ettor och tvåor äter på 

Björkbacken och de äldsta 

eleverna som slutar senast på 

dagen äter också mellanmål på 

fritidshemmet.

Så gör vi för att eleverna ska få 

en lugn stund och hämta energi 

inför eftermiddagens olika 

aktiviteter.



Vi spelar ofta spel tillsammans och 
har många att välja på.
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Vi konstruerar och bygger
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Vi rör på oss ute och inne och har 
stora ytor att vara på. Idrottshallen 

använder vi också.

18



Många elever gillar att skapa och vi 
samarbetar och skapar på olika 

teman
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Skolledning på Siljansnäs skola

När du sett presentationen och kanske 
fortfarande undrar över något kan du 
ta kontakt med någon av oss.

Rektor: Bitte Henriksson 
bitte.henriksson@leksand.se

Skoladministratör: Åsa Rosencrantz
asa.rosencrantz@leksand.se
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