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Välkomna till Östra skolan!
Hej och hjärtligt välkomna till oss på Östra skolan! Vi är glada och
stolta över att ni valt just oss!

Östra skolan är Falu kommuns mest centrala F-6 skola och har idag
sammantaget 298 elever inskrivna.

I varje arbetsteam, som är kopplat till en årskurs, arbetar lärare mot
fritidshemmet, förskoleklass och/eller grundskolan samt fritidsledare.
Varje arbetsteam organiserar sin årskurs i undervisningsgrupper.

När eleverna börjar i Förskoleklass på Östra skolan börjar en 7 år lång
resa som i dag är obligatorisk från F-klass. Våra huvudmål är:

● 100 % Trygghet
● 100 % Måluppfyllelse i alla ämnen när eleverna lämnar årskurs 6.

Med dessa mål framför oss kommer vi att göra vårt yttersta för att ditt
barn ska utvecklas så långt som möjligt. Vill du ytterligare sätta dig in i
rektors ledningsdeklaration där målen finns förtydligat kan du ta del av
den via Falun.se\Östra skolan.

Inför lå 22.23 har vi i dag 51 elever inskrivna till blivande F-klass. Denna
si�ra kan ändras fram till terminsstart i augusti. Förskoleklassen på
Östra skolan har idag skoltid måndag - torsdag 8.15-13.30. Fredagar
ansvarar pedagoger mot fritidshemmet för verksamheten och om
ditt/ert barn har omsorgsbehov, som du/ni som vårdnadshavare ansökt
om via blankett på falun.se, har vi verksamhet på fredagar för ditt barn.

Inför skolstart kommer barnens / elevernas första tid
i F-klass att vara klokt planerad i syfte om att
inskolningstiden ska bli bra. För att skapa en trygg
övergång från förskola till förskoleklass önskar vi
bjuda in till ett Öppet hus torsdagen den 28 april på
EM. (Mer detaljerat program kommer vi lägga ut på
hemsidan). I maj kommer ni även att få fördjupad information hemsänt
till er via brev om både förskoleklassen och organisationen runt den.
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Eftersom du som vårdnadshavare inte kommer in på vår digitala
kommunikationsplattform Unikum förrän HT.22 önskar vi att all eventuell
vidare kommunikation under VT sker via mail till nuvarande pedagoger i
Förskoleklass. Varmt välkommen med din eventuella återkoppling till:

lisa.hollsten@falun.se (lärare och mentor i förskoleklass)

therese.dolk.eliasson@falun.se (socialpedagog på fritids)

Vänliga hälsningar
Ingrid Stenvall Rektor Östra skolan.
023 - 826 10
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