


Välkommen till förskoleklass

Nu är det dags att att ta det stora steget från 
förskolans trygga värld- till att starta skolan, så  

trygghet är ett viktigt arbete hos oss på östra skolan 
och ett av skolans  mål att få 100% trygga elever. 

Hur  gör vi, för att skapa trygghet i förskoleklass?
Genom tydlig struktur både över dagen och i miljön. 
Genom att vi pedagoger finns nära eleverna både i 

förskoleklass och på fritids. 
Ett aktivt trygghetsarbete, men även en mångfald i 

veckans planering så att varje elev skall få lyckas och 
känna sig stolt över sin egen förmåga.

Östra skolan tar i regel emot elever från 10-16  olika 
förskolor så i början av terminen bygger vi 

tillsammans med eleverna VI:et i förskoleklass.



Förskoleklassverksamheten på Östra skolan 
ska skapa god grund för fortsatt lärande och 

stimulera varje barns utveckling. 

Lek och skapande är väsentliga delar i lärandet och 
barnens lust och nyfikenhet är det som präglar 

dagarna i förskoleklass. 

Att skapa en bro mellan förskola och skola gör att 
barnet kan känna igen sig även i vår miljö och känna 

en tilltro till sig själv och sin egen förmåga.

Vi som arbetar i förskoleklass bemöter ditt barn 
utifrån de förutsättningar och behov som hen har.



Vi arbetar utifrån Östra skolans mål:
Att alla elever ska ha 100% måluppfyllelse i 
årskurs 6
Att alla elever känner sig 100% trygga 

Och utifrån läroplanen för grundskolan,
 Lgr 11 kapitel 1,2 och 3. 

Våra övergripande mål är att ditt barn:
-utvecklar nyfikenhet och lust att lära
-utvecklar sitt eget sätt att lära
-utvecklar tillit till sin förmåga
-känner trygghet
-lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med 
andra



I vår verksamhet lägger vi fokus vid att 
arbeta med den språkliga och 

matematiska utvecklingen, samt träna ditt 
barns grov-och finmotorik. Oavsett vilket 

sammanhang ditt barn befinner sig i under 
dagen tränas hen i värdegrundsarbetet 
och i det sociala samspelet tillsammans 

med andra barn och vuxna.








































