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Slättaskolan



❧
❧ Inblick i vår verksamhet
❧ Kort information om Slättaskolan 
❧ Information om verksamheten i förskoleklass
❧ Information om verksamheten på fritidshemmet

Presentationens upplägg



❧

Välkomna till en inblick i 
vår verksamhet

   
   



❧
● Utbildning och kompetens
● Högt ställda förväntningar på eleverna
● Trygghet, studiero och goda relationer
● Kontinuerlig uppföljning av elevernas lärande och 

av genomförd undervisning
● Tidiga insatser
● Hög grad av samarbete skola och hem
●  Tydligt systematiskt kvalitetsarbete med 

gemensamma mål för skolans utveckling 

Framgångsfaktorer



❧
Slättaskolans vision 

  Gränslös kunskap genom 
   tillgängligt lärande skapar 

   möjlighet att möta framtiden



❧

SKAK - Slättaskolans 
ledord
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❧
❧ ca 500 inskrivna elever 
❧ 22 elevgrupper/klasser
❧ Fritidshemmet - tre avdelningar
❧ Behöriga pedagoger i alla klasser

Slättaskolan



❧
❧ Skolsköterska – Annika Sandberg
❧ Skolkurator – Gunilla Afram
❧ Specialpedagog/speciallärare - Inger Stenström, 

Anette Fernqvist, Elisabeth Jansson
❧ Skolläkare – Finns centralt
❧ Skolpsykolog  - Finns centralt
❧ Specialpedagoger med spetskompetens inom olika 

områden - Finns centralt

Elevhälsan



❧
❧ En grupp bestående av skolledning, kurator, 

skolsköterska och pedagoger från olika delar av 
skolan. Gruppen arbetar i huvudsak förebyggande 
för att skolan ska vara en trygg plats för alla elever 
och fri från kränkningar och mobbning.

❧ Jobbar utifrån barn- och utbildningsförvaltningens 
gemensamma policydokument och Slättaskolans 
plan för trygghet.

Trygghetsteam



Förskoleklass 
på 

Slättaskolan
Totalt 75 elever fördelade på tre enheter:

Förskoleklass A - Kometen
Förskoleklass B - Stjärnan

Förskoleklass C - Mars

Kometen

Stjärnan

Mars



Januari

Val av förskoleklass sker

April

Besked om placering 
på Slättaskolan

Maj/ juni

Förskollärarna 
besöker barnen på 

förskolor eller 
dagbarnvårdare

Augusti

Eleverna har en 
inskolningsdag och föräldrar 

kommer  på möte före       
skolstart  

September
/ oktober

       Individuella   
“lära-kännasamtal”



LGR 11  - Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet

● Språk och kommunikation
- Rim, meningar, ord, stavelser, ljud

● Skapande och estetiska uttrycksformer
- Olika bildtekniker, musik med sång, rörelse och dans, drama

● Matematiska resonemang och uttrycksformer
- Laborativ matematik; begrepp och problemlösning

● Natur, teknik och samhälle
- Programmering, sortering, årstidsväxlingar, närmiljön

● Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
- Språk, samarbete, stärka självkänslan, uppleva rörelseglädje

Centralt innehåll



Språk och kommunikation

                                  
Rim
  

  

         Högläsning
    Bokstavsljud



❧
Skapande och estetiska 

uttrycksformer 



Matematiska resonemang, 
natur och teknik

Programmering
               Samband mellan siffra,
                  räkneord och antal                                             



❧
Organisationen idag:

● Kometen F-3
● Mars F-3
● Stjärnan F-6

Totalt inskrivna barn är ca. 290 elever

Slättaskolans fritidshem

Sammanslagningar kan bli aktuellt 
vid studiedagar och vid lov



❧
06.00 - 07.00 Gemensamt morgonfritids på en avdelning
07.00 - 8.20 Morgonfritids på varje avdelning med frukost för 
de elever som behöver
13.30  Eftermiddagsfritids börjar vid skoldagens slut. 

- Mellis
- Samling
- Verksamhet/undervisning inne/ute
- Fri lek inne/ute

17.00 - 18.00 Gemensamt eftermiddagsfritids på en avdelning
18.00 Stängning 

En dag på fritids



❧
● Komplettera utbildningen i förskoleklass och grundskola
● Stimulera elevernas utveckling och lärande
● Erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation
● Utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov
● Främja allsidiga kontakter och social gemenskap

Fritidshemmets syfte



❧
● Språk och kommunikation
● Skapande och estetiska uttrycksformer
● Natur, teknik och samhälle
● Lekar, fysisk aktivitet och friluftsliv

Centralt innehåll för fritidshemmet i 
läroplanen



❧
● Ansökan görs i samband med att ni ansöker om 

plats i förskoleklass - på separat blankett
Ansökningsblankett till fritidshemsplats
 

● Viktigt att ange tider och när eleven börjar.

Ansökan om fritidshemsplacering

https://www.falun.se/utbildning--barnomsorg/e-tjanster-och-blanketter/fritidshemmens-e-tjanster-och-blanketter/ansok-om-plats-pa-fritidshem.html


❧
❧ Vårdnadshavare ansöker om plats och skickar in till 

elevadministrationen
❧ Skolan får information om inkomna ansökningar inför skolstart 

2021
❧ Skolan och förskolan har överlämningsmöten utifrån elevlistor
❧ Samverkan mellan skola och förskola, och planering av 

gruppindelningar inför skolstart
❧ Pedagogerna besöker förskolorna och våra blivande elever
❧ Vårdnadshavare får information om gruppindelning så snart den 

är klar
❧ Informationsmöte för vårdnadshavare hålls i samband med 

skolstarten i augusti.
 

Vad händer nu…



❧
Välkomna med era frågor: 

Rektor - Christopher.granberg@falun.se
Biträdande rektor - Katarina.tegmark@falun.se 
Biträdande rektor - Cecilia.zettervall@falun.se 

mailto:Christopher.granberg@falun.se
mailto:Katarina.tegmark@falun.se
mailto:Cecilia.zettervall@falun.se

