
Välkommen till 
förskoleklassen
på Björklinge och 
Skuttunge skolor



Välkomna till 
förskoleklassen läsåret 
2023/24

Förskoleklassen börjar klockan 08.00 
den 17 augusti 2023.
Det finns tre förskoleklasser på 
Björklinge skola och en förskoleklass 
på Skuttunge skola.

Förskoleklasserna finns på Rubinen på Björklinge skola.

På Skuttunge skola är Förskoleklassen i röda huset.



OrganisationBjörklinge och Skuttunge skolor

Skolledning
Rektor: Kristina Söderlund
Biträdande rektor: Karin Mann och Anna Kristoffersson

Björklinge skola
600 elever
19 klasser
2 mindre undervisnings-
grupper
4 arbetslag
Förskoleklassen: 
1,5 förskollärare och 1 
barnskötare

Skuttunge skola
120 elever
6 klasser
1 arbetslag
Förskoleklassen: 
1 förskollärare och 
1 barnskötare



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.

Vår värdegrund



Skolornas prioriterade mål

Ökad inkludering

Ökad måluppfyllelse

Ökad studiero

Samverkan skola och fritids



Syftet med förskoleklassen

Förskoleklassen ska vara en bro mellan förskolan och skolan.

Undervisningen ska stimulera elevernas allsidiga utveckling och 
lärande och förbereda eleverna inför åk 1.

Undervisningen ska genom varierade arbetssätt, korta 
arbetsstunder och fri lek utveckla elevernas fantasi, kreativitet, 
samarbetsförmåga och kommunikation.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda 
kamratrelationer.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sina 
kunskaper om språk, matematik, natur, teknik, samhälle, 
historia och kultur.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla 
kunskaper om hur vi människor kan göra hållbara val.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin 
rörelseförmåga och de ska få möjlighet att uppleva 
rörelseglädje. 

(Läroplanen, Lgr 22)



Skolgården och skogen är
en del av lärmiljön

I förskoleklassen är man ute mycket, 
både på skolgården och i skogen som
finns i närheten av skolan. 

På gården och i skogen får eleverna
möjlighet att utvecklas i den fria leken, 
men också i styrda lekar, aktiviteter och 
arbetsstunder.



Idrott

Varje vecka har eleverna i 
förskoleklassen idrott. 

Ibland har man det inomhus i t.ex. 
idrottshallen och ibland utomhus.

I Skuttunge finns ingen idrottshall 
så där håller man till utomhus.



Matsalen

Lunch äter eleverna i matsalen. 

Det är Måltidsservice som planerar och tillagar 
maten i Uppsalas alla skolor. 

Varje dag serveras minst två olika rätter, varav 
den ena är vegetarisk. Förutom maten så finns 
det ett stort urval av olika grönsaker. 

Varje dag serveras mjölk och bröd.



En dag i förskoleklassen

• Skoldagen börjar med samling 

klockan 08.00

• Arbetsstund och lek

• Utevistelse 

• Lunch

• Arbetsstund och lek

• Utevistelse

• Skoldagen slutar med gemensam 

avslutning klockan 13.10 

(13.20 i Skuttunge)



Fritidshemmet

På Björklinge skola finns 4 fritidsavdelningar, 
f-klass, åk 1, åk 2 och åk 3.
På Skuttunge skola finns 1 gemensam
avdelning för alla årskurser.

I samband med lov sker sammanslagningar av 
avdelningar och vissa lov även mellan
skolorna. 

Undervisningen i fritidshemmet 
ska stimulera elevernas utveckling och 
lärande
samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. 
(LGR 22) 



En dag på fritidshemmet

• Fritids öppnar kl. 06.30 

(Skuttunge 07.00)

• Kl. 07.15 går alla barn ut på skolgården 

och är ute tills skoldagen börjar. 

• Mellanmål

• Aktiviteter

• Utevistelse

• Utedag

• Fritids stänger må-to 17.30 och fr 

17.00 

(17.00 må-fr i Skuttunge)

Vid öppning och stängning på Björklinge 

skola slås avdelningarna ihop.



Skolskjuts

Om man går i förskoleklass och har 2 km 
eller mer till skolan har man rätt till 
skolskjuts. Man får då ett skolkort 
hemskickat.

Resan sker till och från skolan i samband 
med skoldagens början och slut. 
Transport till och från fritidshemmet 
ansvarar vårdnadshavare för.

Skolan har alltid personal vid väntplatsen i 
samband med att bussarna kommer och 
går vid skoldagens början och slut. 

Vid frågor om skolskjuts kontakta
antagning.skolskjuts@uppsala.se

mailto:antagning.skolskjuts@uppsala.se


Skolvalet

Viktiga datum i Skolvalet 2023

• Skolvalet pågår 11–31 januari.
Under denna period ska alla göra ett 
skolval i ”Mitt skolval”

• Senast 10 mars får 
vårdnadshavarna besked om 
skolplacering för sitt barn i skolvalet.

• Under bytesperioden i skolvalet 22–31 
mars kan vårdnadshavare ansöka om byte 
av skola och besked kommer 30 april.

• När du fått besked om skolplacering kan 

du söka fritidsplats i e-barn ungdom.



Presentationen kommerdu atthittapåskolornas
hemsidor.

I maj kommervi attha föräldramötemed mer
information.

Har nifrågorkontaktagärna:

Karin Mann 018-727 80 03
karin.mann@uppsala.se

Anna Kristoffersson 018-727 80 02
anna.kristoffersson@uppsala.se

Kristina Söderlund 018-727 79 06
kristina.soderlund@uppsala.se

mailto:karin.mann@uppsala.se
mailto:anna.kristoffersson@uppsala.se

