Välkommen till oss på Hälsinggårdsskolan!
Hälsinggårdsskolan är en F(förskoleklass)-9 skola där
eleverna går från de år de fyller 6 år tills det de fyller 16 år.
På F-6- delen av skola går ca 270 elever och i årskurs 7-9
går ca 400 elever. På skolan arbetar ca 100 personal.
Skolan har tre fritidshemsavdelningar. Förskoleklassen har
en egen fritidsavdelning där fritidspedagoger/fritidslärare
arbetar under eftermiddagarna. Fritidshemmet öppnar
kl.06.00 och stänger vanligtvis kl. 18.00. På morgonen finns
möjlighet att äta frukost på fritids. Plats på fritidshemmet
söker man på egen blankett eller via Falu kommuns hemsida
med Bank id.
Klasserna på årskurs F-6 har en egen skolgård. Under raster
finns alltid vuxna ute på skolgården.
Skolan har ett aktivt Trygghetsteam som arbetar förebyggande mot kränkande behandling.
Förskoleklassens verksamhet
I förskoleklass är det viktigt att det är roligt och det är det hos oss! Vi jobbar för att bibehålla
barnens nyfikenhet och intresse för lärande samt skapa ett bra gruppklimat genom att träna mycket
på samarbete och lek. På Hälsinggårdsskolan har vi våra värdegrundsord som vi kontinuerligt
arbetar med; glädje, trygghet, ansvar, respekt och lika värde.
Skoldagen i förskoleklass börjar kl. 08.15 och slutar kl. 13.15. Vi går i skolan måndag till torsdag,
fredag är det fritidsverksamhet för de som har behov av det.
Vi börjar morgonen med en gemensam samling där vi går igenom dagens schema för att skapa lugn
och tydlig struktur, sedan kanske vi sjunger någon sång eller ramsa och pratar om aktuella
händelser. I förskoleklass har vi olika arbetspass under en dag. Ibland jobbar vi alla tillsammans och
ibland jobbar vi i halvklass då vi har fritidspedagoger som är knutna till klassen.
Vi jobbar med att förbereda barnen inför årskurs 1 vad gäller att läsa och skriva. Vi gör språklekar,
jobbar med bokstavsljud, rim och ramsor och mycket mera. Barnen får jobba med bokstäver och
ljud på olika sätt, mycket praktiska övningar men vi övar också på att skriva och läsa bokstäver, ord
och meningar. När vi läser högt pratar vi mycket om ord och innehåll för att skapa olika
läsförståelsestrategier.
I matematik ”pratar” vi mycket matte och arbetar praktiskt med olika material. Vi räknar högt
tillsammans på olika sätt och tränar in olika begrepp så att barnen även här får grunderna inför
årskurs 1. Vi leker lekar för att träna vår matematiska förmåga. Vi läser mattesagor och introducerar
de olika räknesätten.
Hälsinggårdsskolan har en härlig närmiljö som vi ofta utnyttjar, vi har nära till skogen och till sjön
Runn. Vi leker tillsammans och upptäcker spännande saker i naturen alltefter de olika årstiderna.
Vi övar praktiskt på det som vi pratat om i klassrummet och vi får tillfälle att träna vår motorik.
I förskoleklass får barnen också möjlighet till 5 tillfällen i simhallen där de får träna vattenvana med
utbildade instruktörer.

Har du frågor och funderingar kontakta gärna biträdande rektor Tomas Jönsson via mejl
tomas.jonsson@falun.se eller på telefon 023-82725.
Välkommen till oss!

Bilder från verksamheten:

