
Välkomna till 

Växthusets

skola

V2: förskoleklass, 

Eksätravägen 2

V3: åk 1 – 5, 

Stenhammars väg 3



Förskoleklassens syfte

Vi på Växthusets skola vill ge eleverna en trygg övergång 
mellan förskola och grundskola samt väcka intresse och 
nyfikenhet för det egna lärandet.

Vi vill

- väcka elevernas intresse för språk och matematik.

- utveckla elevernas sociala kompetens.

- att eleverna lämnar förskoleklassen som trygga 
individer som fått möta skolans värld i roliga och 
meningsfulla sammanhang.



En dag i förskoleklass

 Morgonfritids på V3 öppnar kl. 6.30.

 Skoldagen börjar kl. 8.15.

 Gemensam samling.

 Arbetspass före och efter rasten i t.ex. svenska, 

matematik, skapande.

 Rast, fruktstund.

 Lunch på förskolan.

 Kortare pass efter lunch.

 Skoldagen slutar kl. 13.15.



 När skolan börjar i augusti är vårt primära mål att få barnen att bli trygga 

med varandra och med oss pedagoger. Barnen som går här kommer från 

många olika förskolor vilket gör att vi behöver arbeta mycket gruppstärkande 

i början. Namnlekar för att lära sig alla nya kompisars namn är ett dagligt 

inslag, att lära sig rutinerna under skol- och fritidsdagen, att lära sig 

skolgårdsgränserna, att lära sig hur det fungerar när vi går till lunch och 

mellanmål, var finns toaletterna, var är min krok med mina kläder, var finns 

penna och papper när jag ska rita, när får man bygga med kaplastavarna 

o.s.v.

 Vi bjuder in till ett lära känna-samtal under de första veckorna då ni 

vårdnadshavare får möjlighet att sitta ner med oss pedagoger, kanske är det 

något vi bör veta om just ert barn som känns extra viktigt för er att förmedla. 

Vi bjuder sedan in till ytterligare ett utvecklingssamtal i början av 

vårterminen. Vi träffar också pedagoger från förskolorna i de fall där ett 

överlämnande behövs. Detta sker i slutet av vårterminen, innan barnet slutar 

på förskolan.

 Förskoleklassens verksamhet omfattas av Skolplikten och är alltså 

obligatorisk. Vi vill att barnen är på plats till kl. 8.15 då skoldagen börjar.



Vad gör vi på dagarna?

Vi arbetar med
Bornholmsmodellen där vi bl.a. 
övar oss på att urskilja
bokstävernas ljud, vi tränar rim
och stavelser och vi gör 
språklekar.

I matematiken ges barnen 
möjligheter att utveckla 
förtrogenhet med tal och 
räkning, mönster m.m.

Vi kopplar ofta det skapande
arbetet till veckans bokstav eller 
något annat vi läser om, t.ex. 
årstidsväxlingar eller trafik.

Vi går på utflykt i närområdet, 
t.ex. till skogen, till en lekplats 
eller till Gipen.



Fritidshemmets mål

På fritidshemmet lär sig barn att ingå i sociala 

sammanhang och att utveckla sin identitet. De lär 

sig också att utifrån ålder och mognad ta ansvar för 

sig själv och andra. Utifrån läroplanens mål 

utvecklar barn sociala, relationella, tekniska, 

praktiska och estetiska kompetenser. (Skolverket, 

2011)



Utflykt

Gottsunda 

Dagvattenpark 

Eleverna i fritidshemmet ska få 

möta natur- och friluftsmiljö, 

idrottsaktiviteter utöver ordinarie 

skola, kulturlivet, 

samhällsfunktioner och närmiljön.



Programmering

 Bee-Bot

 Analog programmering

Matematiska begrepp och olika 

uttrycksformer för att utforska och 

beskriva rum, läge, form, riktning, 

mönster, tid och förändring. 

(LGR22. s.23)



Det estetiska

 Finmotorik

 Möta olika typer av material

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att 

skapa och uttrycka sig genom 

olika estetiska uttrycksformer. 

På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar 

att kunna tänka, 

lära och kommunicera i olika sammanhang och 

för skilda syften. (LGR22. s.22)



Samarbete

 Vi tränar regler

 språk och kommunikation

 Eleverna få möta olika slags 

aktiviteter i varierande miljöer och 

sammanhang samt få möjlighet att 

utveckla sin samarbetsförmåga och 

respekt för andra.



Att börja på Växthusets skola

 Besöksdag 1 juni då skolplaceringarna är klara. 

Vårdnadshavare och elev bjuds in.

 1 augusti – skolan tar över omsorgen från 

förskolan. 

 Skolstart torsdag 17 augusti.


