
Välkommen 

till 

förskoleklassinformation

för Björklinge- och Skuttunge 

skolområde 



Förskoleklass

Från 6 års ålder har barn rätt att börja i förskoleklass. Förskoleklass är en 
egen skolform som innehåller mycket skapande arbete och lek. 
Förskoleklassen är gratis och barnen går i skolan fem timmar per dag.

Terminstiderna för elever i förskoleklass är samma som för grundskolan.

Terminstider, lov och ledigheter kan man hitta på kommunens hemsida.
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/lov-och-ledigheter-
for-grundskolan/

Från och med 1 januari 2018 är det obligatoriskt för alla barn som har fyllt 
eller fyller sex år under året att gå i förskoleklass. Tidigare var det valfritt.

Skollagen ger möjlighet för kommuner att erbjuda yngre barn att börja i 
förskoleklass. Men det är ingen lagstadgad rättighet. Uppsala kommun är 
restriktiva med tidigare skolstart. 

Förskoleklassen  börjar måndagen den 17 augusti.

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/lov-och-ledigheter-for-grundskolan/


Fritidshemmet

Alla elever har rätt till fritids till och med vårterminen det år de fyller 13 år. 
Detta i form av fritidshem 6-10 år och fritidsklubb 10-13 år. 

För fritidshem gäller att vårdnadshavare som förvärvsarbetar och studerar 
kan anmäla behov av plats. Föräldrar som är arbetssökande eller 
föräldralediga har rätt  att ansöka om plats och ha sina barn på 
fritidshemmet fram till 15.30. Man har i detta fall ej rätt till morgonfritids 
eller fritidsplats på lov.  

Anmälan om skolbarnsomsorg görs via eBarn ungdom.

Fritidshemmen har rätt att stänga sin verksamhet fyra dagar /läsår för att ge 
personalen möjlighet till planering och fortbildning. 

Uppsägningstiden är två månader och avgift betalas under denna tid. 



Skolområdets vision

Arbetet på skolorna  är ett långsiktigt arbete 
som ska skapa förutsättningar för att utveckla 
barn och vuxna som lär, trivs, mår bra, tar 
hand om varandra och sin skola. 

Vi strävar efter att var och en ser möjligheter 
och vi välkomnar nyskapande.  

Vi mår bra, vi lär och vi lyckas…



Vår och Uppsala kommuns värdegrund 

Göra skillnad
Vi fokuserar på behoven. Vi drivs av 
förbättring. Vi är engagerade.

Arbeta tillsammans
Vi samarbetar. Vi är tillgängliga. Vi är flexibla.

Välkomna nyskapande
Vi tänker nytt. Vi tar initiativ. Vi finner 
lösningar.



Skolområdets prioriterade områden

Förbättrade kunskapsresultat 

Ökad elevaktivitet och delaktighet

Likvärdig bedömning

Ökad studiero och ökad trygghet

Ökad användning av digitala verktyg



Björklinge skola



Björklinge skola
Skolan har elever från förskoleklass till år 5 i åldershomogena klasser.

Skolan är  idag indelad i fyra arbetslag. Eleverna är indelade i tre     

arbetsenheter, f-1, 2-3 och 4-5. Från ht 2020 är det troligt att skolområdets 

språkgrupp kommer att vara på Björklinge skola. 

Från hösten 2020 kommer eleverna att delas in i olika grupper som sedan 

kommer  att omgrupperas till klasser inför åk 1. Skolan kan ta in 84 

förskoleklasselever ht 2020. 

www.bjorklingeskola.uppsala.se

http://www.bjorklingeskola.uppsala.se/


Pärlan
Rektorsexpedition och matsal
åk 2-3 och fritidshem för åk 2-3 
Öppning och stängning



Rubinen fsk – åk 1



Smaragdens förskoleklass och fritidshem 



Diamanten åk 4-5



Gymnastiksal

Bild tagen av Kristina Söderlund



Skuttunge skola

Skolan har elever från förskoleklass till åk 5 i åldershomogena klasser.

Skuttungeeleverna har från åk 1 idrott och från åk 3 slöjd i  Björklinge skola. De äldre 

barnen har även musik där.

Från hösten 2020 kommer skolan att kunna ta emot 15  förskoleklasslever.

www.skuttungeskola.uppsala.se

http://www.skuttungeskola.uppsala.se/


Röda huset



Gula huset

Bild tagen av Anna Kristoffersson



Skolornas  arbetssätt
Vårt gemensamma värdegrunds-och hälsoarbete genomsyrar allt vårt arbete både i skolan och på 

fritidshemmet. 

Skolorna har enats om  rutiner, material och arbetssätt  för att öka måluppfyllelse och skapa  
likvärdighet för eleverna. 

Undervisingen anpassas efter elevernas förmåga och resurser fördelas och omfördelas efter behov. 

Skolområdets speciallärare arbetar enskilt med elever men också med elever i mindre grupperingar 
efter behov. De arbetar  även med elever inne i klassrummen för att öka inkluderingen för eleverna. 
Speciallärarna handleder personalen. 

Fritidshemspersonalen arbetar under skoldagen i skolans klasser. Tillsammans arbetar personalen 

i olika team kring elevgrupperna där kompetenser  tas tillvara. 

Skolorna arbetar bl a med kooperativt lärande, rörelse och IKT.



Björklinge fritidshem
Fritidshemmet på Björklinge öppnar normalt 6.30 och stänger 17.30 (18.30). På 

fredagar stänger fritidshemmet 17.00 (18.30). Första och sista timmen är 

verksamheterna hopslagna för samtliga fritidshemsavdelningar. (Idag förlagd till 

Pärlans fritidshem). Det serveras frukost på fritidshemmet för de som anmäler detta 

två veckor innan. 

På Björklinge är barnen idag indelade i tre avdelningar med F-klass och åk 1 och 2 

avdelningar med åk 2 och åk 3. Bemanningen är ca tre personer per avdelning.

Under loven samplaneras fritidshemsverksamheten och fritidshemsavdelningar 

samarbetar. Ibland finns bara en fritidshemsavdelning öppen. 

Under sommaren samarbetar fritidshemmet  med fritidshemmen i Storvreta, och 

Bälinge. Man turas om att ha öppet under juli månad. Inför sommaren 2020 vet vi 

ännu inte vilket fritidshem som kommer att vara öppet under juli.

Förskoleklassens barn har en plats från 1 augusti. 

Planeringsdag då fritidshemmet är stängt är onsdagen den 12 augusti. Fredagen 

den 14 augusti är det enbart vikarier på fritidshemmet under eftermiddagen. 



Skuttunge fritidshem
Fritidshemmet på Skuttunge skola öppnar 7.00 (6.30) och stänger 17.00 
(18.30). Det serveras frukost på fritidshemmet för de som anmäler detta två 
veckor innan. 

I Skuttunge går alla fritidshemsbarn på samma avdelning. Bemanningen är 
tre-fyra personer.

Under loven samplaneras verksamheten med Björklinge skola. I början på 
läsåret meddelas vilka dagar man samverkar med Björklinge skola. 

Under sommaren är Skuttunge fritidshem stängt. Vecka 32 öppnar 
fritidshemmet måndagen den 3 augusti. Förskoleklassens barn har en plats 
från 1 augusti. 

Planeringsdag då fritidshemmet är stängt är onsdag den 14 augusti. 
Fredagen den 16 augusti är det enbart vikarier på fritidshemmet under 
eftermiddagen. 



Ansökningar

Skolvalet är öppet i eBarnUngdom 9-31 januari. 

Båda vårdnadshavarna måste söka plats.

Vårdnadshavarna får en inbjudan med uppmaningen att gå in och göra ett aktivt 
önskemål av skola. 

1-12 mars är placeringarna klara. Logga in i eBarnUngdom och se på vilken skola ditt 
barn har fått plats. Beskedet skickas också till barnets hemadress.

Barn som ska ha skolbarnsomsorg ska söka detta via eBarnUngdom när eleven fått 
sin plats.

Ansökan om modersmål görs via blankett och lämnas till skolan. 



Antagningsprinciper

Alla elever är garanterade en plats inom kommunen. Ingen elev har förtur till eller 
är garanterad en plats i den närmaste skolan. 

Kommer eleven inte in på sitt första alternativ så skickas eleven vidare i 
skolvalsystemet till alternativ två och sedan tre. Placering sker enligt 
vårdnadshavares tre val så långt det är möjligt.

Om eleven inte får plats i någon av de valda skolorna placeras eleven i den 
närmaste kommunala skola som har plats, eller i en annan skola inom 
skolskjutsområdet.

Vid urval kommer relativ närhet att tillämpas. Läs mer på Uppsala kommuns 
skolvalssida. 



Inskolning

Under våren kommer skolan att ha överlämnandeinformation tillsammans med 
förskolan.

Vårdnadshavarna kommer att bli inbjudna till föräldramöte 13 maj klockan 18.00 på 
respektive skola.

De flesta förskolorna kommer till Björklinge skola på besök och provar att äta där 
med barnen.

Inskolning Björklinge skola 19 maj och 20 maj klockan 8.00-9.30. 

Inskolning Skuttunge skola 19 maj 09.00-10.15 och 20 maj 9.00-11.00 med lunch. 
Under inskolningen är vårdnadshavarna med.

Förskoleklassen börjar den 17 augusti klockan 8.00.



Skolskjutsar

Skolskjutsarna sköts idag av Kristian Larsson Busstrafik, Arnessons 
busstrafik och Högbergs busstrafik. 

Vid frågor angående skolskjutsar ring eller mejla antagningen för skolskjuts

0771-727001 Måndag-torsdag 9.30-11.30. 

antagning.skolskjuts@uppsala.se

Tidtabell finns på UL:s reseplanerare

+



Sammanfattning av skolskjutsreglerna för 
Uppsala kommun

Skolskjuts anordnas endast till den skola  eller förskoleklass, 25h verksamhet,
som ligger inom skolskjutsområdet och från den adress där eleven är 
folkbokförd.

Om annan kommunal skola väljs kan man få busskort om
avstånden följer kommunens reglemente. 

Skolskjuts anordnas för elever i:

Förskoleklass och åk 1-3 med en skolväg som överstiger 2km
Åk 4-9 med en skolväg som överstiger 4km



Ansvar
Föräldrarna har ansvaret för eleven på dennes väg från hemmet till skolan eller till 
dess eleven stigit på skolskjutsen. Föräldrarna ansvarar också för att eleven kommer 
i tid till morgonskjutsen. Om en elev har missat skolskjutsen har föräldrarna 
ansvaret för att eleven kommer till skolan. 

Föräldrarna har överlämnat ansvaret till kommunen/skolan när elev stiger på 
skolskjuts eller när elev på överenskommen tid kommer till skolan. Efter skoldagens 
slut överlämnar kommunen/skolan ansvaret till föräldrarna när eleven på 
överenskommen tid går från skolan eller när elev stiger av skolskjuts.

Föräldrarna ansvarar för transporten hem från fritidshemmet. Vi rekommenderar  
att inga elever under åk 2 åker buss hem från fritidshemmet själva. 

Om föraren av skolskjutsen bedömer att transporten, på grund av väderlek, vägens 
skick mm ej kan genomföras på ett trafiksäkert sätt ställs denna in. 
Ersättningsskjuts anordnas ej.

Mer om skolskjutsreglemente se kommunens hemsida www. uppsala.se



Busskort
Skolkorten i länet administreras av UL.

Du behöver inte ansöka om skolskjuts om du uppfyller avståndskravet.

Busskortet gäller till och från skolan alla skoldagar.

Kortet skickas hem till din/ditt barns folkbokföringsadress innan den första 
skoldagen Om du inte har behov av busskortet under läsåret kontakta 
antagningsenheten så kommunen inte betalar för kort som inte behövs. Om 
behovet ändras kan man få ett busskort.

Kortet ska blippas vid varje resa.

Om man inte har rätt till busskort kan man köpa ungdomskort eller reskassa på 
Hemköp eller annat UL försäljningsställe.



Busskort

Du måste ha ett giltigt skolkort med dig varje gång du reser
Du måste ha ett giltigt skolkort med vid varje resa. Har du glömt att ta med kortet, 
eller om det är trasigt, borttappat eller spärrat, så får du själv betala för dina resor 
Till att du har ett giltigt skolkort.

Om ditt kort går sönder?
Skulle kortet sluta fungera kan du/ditt barn få ett ”trasigt-kort-kvitto” av 
föraren/tågvärden som gäller som biljett i max sju vardagar. Gör en felanmälan och 
beställ ett ersättningskort på länken nedan så snart du kan.

Om du tappar bort ditt kort?
Om du/ditt barn förlorar sitt kort förlustanmäler du det på länken nedan. Ett nytt 
kort kommer då att skickas hem till din folkbokföringsadress inom sju vardagar. 
Under tiden får du själv bekosta dina resor. Länk till anmälan av kort.



Särskilda skäl för skolskjuts

Om du har särskilda skäl, som till exempel ett funktionshinder eller en särskilt svår 
trafiksituation längs din skolväg, kan du ansöka om skolskjuts. Det kan vara 
linjetrafik, taxi eller specialfordon.

Om du bor på två olika adresser kan du få skolskjuts från båda adresserna.

Du kan som mest ansöka om skolskjuts för ett läsår i taget. Vid särskilda skäl eller 
vid dubbla adresser ska ansökan om skolskjuts ske senast den 31 mars för att 
ärendet ska kunna vara behandlat innan skolstart.

Länk till ansökan av skolskjuts:  



29


