April 2021

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLEKLASS PÅ STOCKSÄTTERSKOLAN
FÖRSKOLEKLASS
Förskoleklass är obligatorisk och faller då under skolplikten enligt skollagen.
Verksamheten styrs av Lgr 11 (läroplan för grundskolan, förskoleklassen och för fritidshem).
Alla barn som är födda 2015 är välkomna till våra förskoleklasser.
Läsåret 2021/2022 börjar måndagen den 16 augusti 2021 (fritids startar 9/8).
MÅLSÄTTNING
Förskoleklassens uppgifter kan sammanfattas i följande punkter:
•
•

Förskoleklassen skall bedriva en målinriktad och medvetet planerad pedagogisk verksamhet.
I förskoleklassen skall barnen få en god, trygg och kärleksfull omsorg och gemenskap, få medvetet
stöd för att utveckla sin personlighet och kompetens, få vidgade kunskaper om sig själva och sin
omvärld samt fostras till demokratiska värderingar.

LÄRPLATTFORM
Skolans lärplattform heter Haldor. Inloggning sker via www.hallsberg.se. I Haldor kan du som är
vårdnadshavare bland annat:
•
•
•

följa och vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling
ta del av aktuell information
kommunicera med mentor eller ansvarig pedagog.

ANMÄL FRÅNVARO/REGISTRERA FRITIDSHEMSSCHEMA
Via appen ”Tieto Edu” kan du:
• anmäla frånvaro för ditt barn
• registrera ditt barns schema för fritids.
FRITIDSHEM
För barn med förskoleplats/pedagogisk omsorg övergår platsen automatiskt till placering på
Stocksätterskolans fritidshem.
De barn som inte har behov av fritidshemsplacering i höst måste säga upp sin barnomsorg.
Uppsägning sker via Edwise eller skriftligt på särskild blankett och måste göras minst en månad innan
barnet ska sluta.
Reglerna säger att: ”Uppsägning av plats som avser perioden juni-augusti befriar inte från
betalningsansvar om barnet återkommer till förskoleverksamhet eller fritidshem före 1 oktober
samma år.”
Vänd
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SAMTYCKE
Ett samtycke som anger vilka forum/medier barnet får vara med i ska inlämnas, vara ifyllt på båda
sidorna och underskrivet av samtliga vårdnadshavare. Blankett skickas för underskrift till den
vårdnadshavare där barnet är folkbokförd.
Samtycket gäller för hela skoltiden.
SKOLSKJUTS
För barn som går i förskoleklass är skolskjuts inrättad om vägsträckan hemmet-skolan är två kilometer
eller längre. Särskild ansökan skall göras.
Mer information och blankett för ansökan finns på Hallsbergs kommuns hemsida, www.hallsberg.se.
MODERSMÅLSUNDERVISNING
Om föräldrar och barn har ett annat modersmål än svenska som dagligt umgängesspråk i
hemmet kan barnet erhålla modersmålsundervisning. Modersmålsundervisning är frivilligt, men från
och med anmälan betraktas det som ett obligatoriskt ämne i skolan. Mer information och blankett för
ansökan finns på Hallsbergs kommuns hemsida, www.hallsberg.se.
ÖNSKEMÅL OM ANNAN SKOLA
Vårdnadshavare har rätt att välja skola för sitt barn, förutsatt att plats finns på den önskade skolan.
Om annan skola än den anvisade önskas, skall båda skolorna kontaktas snarast möjligt. Blankett för
skolbyte ska lämnas in och hittas på www.hallsberg.se
FÖRÄLDRAMÖTE
Ni brukar bli inbjudna till ett föräldramöte innan sommarlovet då den personal som ska jobba med era
barn informerar om förskoleklassen. Men pga rådande omständigheter får vi inte bjuda in er just nu.
Vi hoppas att vi kan ha ett tidigt möte i höst istället där vi kan berätta mer om hur vi jobbar och hur
det är att gå i förskoleklass. Vi kommer att besöka förskolorna i närområdet och träffa era barn ute
samt att alla barn kommer komma till Stocksätterskolan på besök tillsammans med sin förskola eller
dagbarnvårdare.
Vi kommer att lägga ut en kort presentationsfilm på Stocksätterskolan.se där ni och era barn kan se
vilka vi är. Filmen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan från slutet av maj.
Undervisande pedagoger i blivande förskoleklass är:
Maria Fogelqvist
Marie Ouattara Lindekrantz
Carina Johanzon
Varmt välkomna!
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