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Välkomna!



 Varför välja Rönndalsskolan?
● Mindre skola med flexibilitet och engagerad personal. 

● Vi lägger vikt vid att skapa goda relationer till alla elever. 
Alla elever ska känna sig sedda.  

● Vi arbetar kontinuerligt med värdegrundsarbete för att få 
en god arbetsmiljö för alla på skolan.

● Vi är bra på att anpassa undervisningen efter olika elevers 
behov och vi strävar efter att alla barn ska utvecklas så 
långt som möjligt.

● Tillgång till bra bra utemiljö och idrottshall



Vad styr förskoleklassen?
Verksamheten i förskoleklassen utgår från samma                          
läroplan som grundskolan och fritidshemmet - Lgr11.

De delar som förskoleklassen arbetar efter är:

● “Skolans värdegrund och uppdrag” 
● "Övergripande mål och riktlinjer"
● “Förskoleklassen” - Nytt! Förskoleklassens eget kapitel.

Förskoleklassen har inga kunskapskrav att uppnå.



Hur ser verksamheten ut?
● Förskoleklassen ska fungera som en bro mellan förskolan och 

skolan. Här ska barnen bli förberedda och lära känna skolans värld i 
sin egen takt.

● Förskoleklassen ska kombinera förskolans och skolans arbetssätt 
och metodik.

● Förskoleklassen präglas av värme, lekfullhet, engagemang och 
respekt för varje enskilt barns behov och integritet.



Trygghet och glädje
● Relationer är en viktig del i förskoleklassens 

verksamhet. Vi uppmuntrar eleverna till att vara 

goda kamrater, visa hänsyn och respektera 

varandras olikheter. 

● Eleverna får träna på att lösa konflikter, kunna leka 

med olika kamrater och kunna dela med sig till 

varandra.

● Eleverna ska trivas och må bra, känna sig trygga och 

tillsammans bli en väl fungerande grupp. Trygghet 

är grunden till kunskapsinhämtning.

https://www.facebook.com/R%C3%B6nndalsskolan-312317322607046/?eid=ARB7EvkHbQwTjDZDbTj_AxtzG4mtyIsRdo3lGljDFhLDIdpAfOx2PHF8j8Bq8cQ1BBfndaN3P9g


Så kan en dag i förskoleklassen se ut
Före skoltid Morgonfritids med frukost för de elever som har omsorgsbehov. 

08.00-9.20 Samling, arbetspass och frukt

09.20-09.50 Rast utomhus med rastaktiviteter eller innerast 2 dgr

09.50-10.35 Arbetspass

10.40-11.45 Lunch och rast utomhus

11.45-13.10 Arbetspass och Lek

13.10-13.20  Avslutningssamling

Efter skoltid Fritids för de elever som har omsorgsbehov.



Svenska, matematik och lek
I förskoleklassen jobbar vi med språklekar och bokstäver. Vi vill 
väcka ett intresse av att vilja lära sig läsa och skriva.

I matten jobbar vi med mycket grundläggande begrepp. Vi sorterar, 
jobbar med geometriska former och med mönster. Vi jobbar med 
siffror och antal på många olika sätt.



Lekens betydelse
I leken lär barn känna sig själva 
och sin omvärld. I leken bearbetas  
olika intryck.

De utvecklar språk och begrepp 
och får erfarenhet och 
upplevelser att bygga vidare på.

Leken är viktig! Vi leker varje dag.



Bild och skapande
Barnen får uttrycka sig i 
skapande form och de får prova 
på olika material och tekniker. 

Uppgifterna är ofta kopplade till 
andra ämnen, årstider och teman.



På idrotten får barnen utveckla sin grovmotorik genom att klättra, 
hoppa och springa i olika motorikbanor och stationer. 

De tränar på att delta i enkla lekar,  följa lekens regler, visa hänsyn. 
De tränar också rörelser till musik.

idrott



Digitala verktyg
På Rönndalsskolan har vi tillgång till 
flera olika digitala verktyg som vi 
använder dagligen: iPads, datorer, 
Chromebooks och Smartboards.

Vi ser dessa verktyg som en hjälp och 
en stimulans i det dagliga skolarbetet. 

Kanaler utåt: Unikum

Facebook: Rönndalsskolan och

Fritids Enen-rönndalskolan



Dialog med hemmet
● Naturlig kontakt via lämning och hämtning på fritids/skola. 

● Hembrev  från klasslärare, brev från rektor, föräldramöten och       
samrådsmöten sker via Unikum

● Vi bjuder in till utvecklingssamtal en gång per termin.
        Om behov finns av samtal utöver utvecklingssamtalet 
        så har vi det.
● Månadsbrev och information via mail från fritids.

● Vi bjuder in till utvecklingssamtal en gång per termin.
        Om behov finns av samtal utöver utvecklingssamtalet 
        så har vi det.



Fritidshemmet



En dag på fritidshemmet
06.00 Fritids öppnar. Lugna aktiviteter - 

tex rita, bygga Lego, spela spel..
07.15- Frukost. 
07:25 Eleverna får äta fram till 7:40
 
(08:00- 13.20 Skola)

13.20 Avprickning och Aktivitet 
14.20 Mellanmål och info om eftermiddagens aktiviteter.
14.45 Vald aktivitet.
16:00 Aktiviteter inomhus.   
17:30 -18.00 Fritids stänger för dagen



Aktivitetstavla

Varje dag sätter vi upp bilder på 
planerade aktiviteter som barnen får 
välja mellan.                                                     
Alla rum på fritids är namngivna efter 
en färg, så att det ska vara enkelt att 
hitta till sin aktivitet. 



Frågor?
Kontakta:
 biträdande rektor Malin Håkansson: malin.hakansson@falun.se , 0246-81574

Lärare: Mona Dufmats-Nordin: mona.dufmats-nordin@falun.se
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