
Förskoleklass Insjönsskola
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Inför hösten 2022



Välkomna till Insjönsskola
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Insjöns rektorsområde består av en grundskola F-6 med fritidshem, en grundsärskola 1-10 
med fritidshem och en anpassad F klass. Kommunens fritidsgård JIPPO finns också inom 

området. 

På grundskolan är det ca 180 elever och på grundsärskolan ca 20

Vi jobbar med undervisningsutveckling med digital teknik och kommunikation som startade 
med ett samarbete med Clas Ohlson Foundation.



Välkommen till Insjöns förskoleklass

Rektor: Viktoria Hermansson
Grundskollärare F-3: Ulrika Delin
Särskilda undervisningsgruppen Däcket F-3:
Bitte/Marianne T, Stina och Jonas
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Förskola- skola

• I förskoleklassen kombineras förskolans och 
grundskolans 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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Lärare besöker barnen på förskolan.

Fritidshemmet bokar tid för besök på 
fritidshemmet beroende på när omsorgsbehovet 

startar. Lärare är med vid besöken.



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)  
• Lektion  
• Lek
• Rast  
• Lunch
• Lektion
• Lek
• Högläsning 
• Slut för i dag 13.00  



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.
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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. 

● Sjukanmäla på Infomentor senast 7: 30  

● 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 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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Välkommen till Insjöns fritidshem

• Fritidspersonal: Helena Mattsson, Carina 
Wall, Linus Karlsson, en orekryterad och 
Maggan Jacobson.
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Öppettider

• Fritids har öppet mellan 6.30–8.00 och 
13.00–17.30 (18.30) när det är skoldagar

• Lovdagar har fritids öppet 6,30-17,30 (18.30)

• Frukost serveras 7.10–7.30 Om du vill att ditt 
barn ska äta frukost vill vi att det är här 
senast 7.10.
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En dag på fritids

• Vi börjar klockan 6.30-8.00

• Frukost serveras klockan 7.10

• 13.00 fritids börjar

• Samling/avprickning

• Lek och aktiviteter

• Mellanmål

• Lek, utflykter, aktiviteter

• Dagen slutar klockan 17.30 (18.30)
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Inskolning

• Vi brukar börja med en gemensam samling 
där du och ditt barn får lära känna oss och 
sina nya fritidskompisar. Hur länge och hur 
mycket du som vårdnadshavare behöver vara 
med pratar vi oss fram till under den första 
dagen. Det är du som känner ditt barn bäst 
och som bäst vet vad ditt barn behöver. 
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Inför inskolningen

• Ni är välkommen att ringa till oss och berätta 
när ditt barn ska börja på fritids. Kontakta 
fritids (vi svarar i telefonen from 12.30 varje 
dag) på 0247–80552 eller 070–5867927

• Det finns även möjlighet att komma och 
prata med oss personligen ute på skolgården 
mellan 14.00 och 16.00 varje dag tom den 
10/6.  ☺
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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.



Busskort
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 
kommunens hemsida använd länken nedan:

https://www.leksand.se/medborgare/skola-och-forskola/grundskola/stod-
och-vagledning-i-grundskolan/har-gor-du-ditt-val/
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https://www.leksand.se/medborgare/skola-och-forskola/grundskola/stod-och-vagledning-i-grundskolan/har-gor-du-ditt-val/


Elevhälsan

• Rektor  
• Specialpedagoger  
• Skolsköterska  
• Kurator  
• Psykolog  
• Skolläkare



Trafik runt skolan

Åhlens väg är bästa stället att stanna till vid om 
man bara ska släppa av in på skolgården.
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Trafik runt skolan

Om du ska följa med in måste du parkera, och 
det gör du på grusparkeringen nedanför 
busshållsplatsen vid Åhlens väg, eller vid 

sporthallen vid samma väg.
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Trafik runt skolan

På Skolvägen är det bara behörig trafik som får 
åka under morgon och dagtid. Vi förväntar oss 

att detta respekteras.
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Välkomna till 
Förskoleklassen & Fritids!
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Vi ses på skolgården 
Måndagen den 15 augusti kl 8,00  

Har ni frågor och funderingar så kan ni höra av er till rektor.
070-538 02 96


