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Välkomna!



 Varför välja Sundbornsskolan?
● Vi är en mindre skola med ca 140 elever med årskurser förskoleklass till  6, vi 

har stor flexibilitet och engagerad utbildad personal. 

● Vi lägger vikt vid att skapa goda relationer, då eleverna  ska känna sig trygga och 
bli sedda.  

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

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



Vad styr förskoleklassen?
Verksamheten i förskoleklassen utgår från läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Rev 2019).

De delar som förskoleklassen arbetar efter är:

● “Skolans värdegrund och uppdrag” 
● "Övergripande mål och riktlinjer"
● “Förskoleklassen” - Förskoleklassens egna 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.



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

08.30-9.50 Samling, matematik, högläsning och frukt

09.50-10.20 Rast utomhus med rastaktiviteter

10.20-10.40 Svenska

10.40-11.20 Lunch 

11.50-12.20 Rast utomhus med rastaktiviteter

12.20-13.50 Lek, rörelse och skapande

14.00 Dagen avslutas

Efter skoltid: Fritids för de elever som har omsorgsbehov. Mellanmål serveras.



Lekens betydelse
Leken är viktig! Vi leker varje dag.

I leken lär barn känna sig själva 
och sin omvärld. 

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



Svenska och matematik
Genom samlingar, arbetspass, utepass och rörelsepass utvecklar 
eleverna språket och får möjligheten att göra det på olika och 
varierande sätt. 

Förskoleklassen arbetar även med matematiska begrepp och 
eleverna får möjlighet att utveckla sitt matematiska tänkande under 
arbetspass, idrott, samlingar och skogspromenader.

https://www.piqsels.com/sv/search?q=f%C3%B6rskola&page=5
https://www.piqsels.com/sv/public-domain-photo-izxhe


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

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



Musik 
Under musiken får barnen sjunga 
sånger, göra klappramsor, dansa, 
leka lekar med takt och rytm. 

Vi skapar musik tillsammans och 
hittar på rörelser.

Vi lyssnar på olika sorters musik 
och pratar om det vi hör.



På idrotten får barnen utveckla sin grovmotorik genom att klättra, 
hoppa och springa mm. De tränar på att delta i enkla lekar, 
turtagning, följa lekens regler och utvecklar sin takt- och rytmkänsla.

Förskoleklassen har även olika rörelsepass i klassrummet, som kan 
vara yoga, danspass och rörelseramsor.

Barnen tränar även sina sinnen genom idrott
utifrån balans, hörsel, syn och känsel.

idrott



Digitala verktyg
På Sundbornsskolan har vi tillgång till 
flera olika digitala verktyg som: 
Projektorer,  iPads och chromebooks  

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

I förskoleklassen använder vi även 
Blue Bots som ett verktyg för 
programmering.



Obligatorisk kartläggning
Under höstterminen genomförs en obligatorisk kartläggning från 
skolverket. 

I kartläggningen ingår Hitta språket och Hitta matematiken.

Kartläggningen genomförs för att få insyn om elevers kunskap i 
matematiskt tänkande och språklig medvetenhet.



Dialog med hemmet
Kontakten med hemmet anser vi är väldigt viktig, då vi vill ha ett 
gott samarbete mellan hem och skola. 
Utöver den dagliga kontakten vid lämning och hämtning på 
skola/fritids skickar vi hembrev från klasslärare, information från 
rektor samt samråd- och föräldramöten.
Vi bjuder även in till utvecklingssamtal en gång per termin.



Fritidshemmet
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, 
erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och 
social gemenskap.



En dag på fritidshemmet
06.00 Fritids öppnar. Lugna aktiviteter - 

tex rita, bygga lego, spela spel, se på film.
06.50 Frukost

(08.30 - 14.00 Skola)

14.00 Mellanmål
14.30 Gemensam aktivitet utomhus, fri lek. 
15.15 Aktiviteter inomhus/utomhus.



Vid frågor?
Kontakta 

Carin Holmström bitr rektor 023-87713
carin.holmstrom@falun.se

Nina Fritz Förskollärare
nina.m.fritz@falun.se

mailto:carin.holmstrom@falun.se
mailto:nina.m.fritz@falun.se

