


Program

Öppet hus 16.30-17.00
Föräldramöte 17.00-18.00 



Förskoleklass

• Lärare i F-klass:
Lena, Emma, Gabriella, Sandra

• Förskoleklass 

– 58 barn f-klass

– Flera gruppkonstellationer
under skoldagen

– Följer med upp till åk 1
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• Sammanhållen skola från förskoleklass 
till årskurs 6

• Skola och fritidshem med lärande i 
fokus

• Undervisningens innehåll utformas 
utifrån elevernas resultat, vad de kan 
och vad de ännu inte kan

• Igenkänningsbara och varierade
arbetssätt

• HjärnFys
– Certifierad Pepskola

• Tillgänglig lärmiljö
• Rasten är den svåraste lektionen

– Uppdelade raster
– Styrda rastaktiviteter
– Hög lärartäthet

Vad vill vi på Viksbergskolan?



Förskoleklass

• Förskolor på besök

– 15 olika förskolor

– Träffat lärare

– Klassrum

– Skolgården

– Lekt lekar

• Skola in under sommaren

– Skolgården

– Skolskogen

– Trygghet
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Det här kan ni förvänta er av Viksbergskolan

• Att vår undervisning utgår från 
läroplanens kunskapsmål, normer och
värden

• Att vår personalgrupp har hög behörighet 
och kompetens  för uppdraget

• Att vår undervisning anpassas utifrån 
elevers olika behov och förutsättningar

• Att vi ger vårdnadshavare kunskap om 
skolans mål, arbetsformer och 
bedömningsgrunder

• Att vi erbjuder vårdnadshavare 
utvecklingssamtal om elevens lärande och 
utveckling

• Att vi arbetar tillsammans med er 
vårdnadshavare i att stödja ert barn att 
utvecklas utifrån skolans kunskaps- och 
demokratiuppdrag
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Det här önskar vi av er vårdnadshavare

• Att ni hjälper ert barn att komma i tid till skolan 
och delta i undervisningen samt meddela 
skolan när hen är frånvarande

• Att ni stöttar ert barn att följa de ordningsregler 
som skolan har arbetat fram tillsammans med 
eleverna

• Att ni deltar i möten och samtal som skolan 
bjuder in till

• Att ni kontaktar skolan vid frågor som rör det 
egna barnet

• Att ni tar del av skolans information på Vklass 
både gällande ert barns lärande och skolan 
som helhet

• Att ni visar intresse för ert barns skolgång och i 
ord och handling visar att skolan är viktig

• Att ni i kontakten med skolans personal visar
tillit och eftersträvar en god relation i syfte att 
stödja ert barn att utvecklas mot läroplanens 
mål
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Allmänt inför skolstart

• Kontaktuppgifter

– Säkerställ aktuella uppgifter
i Vklass

• Höstterminen 2022 

– börjar den 18 augusti 

– avslutas den 22 december 

– lov vecka 44

• Vårterminen 2023 

– börjar den 10 januari

– avslutas den 13 juni

– lov vecka 9 och 15

• Juni 2029 sista dag på Viksbergskolan

• Juni 2035 studenten
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Allmänt inför skolstart

• Skolbarnomsorg (fritids)
– Sök omgående om behov finns

– Startdatum (om möjligt 18/8)

• Modersmål – information med 
länk kom via e-post (utskick 2, 
12/5)

• Leksaker, smarta klockor, mobiler 
lämnas hemma

• Kom i tid till skolan

• Skollunch
– 3 rätter

– Specialkost intyg

– Maten är god
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Överlämning
• Eleven i fokus

• Rutin för överlämning finns
– Har ni pratat med förskolans 

personal?

– Prata/informera gärna oss

• Vad är bra för oss att veta?
– Allergier

– Medicinering

– Lärande

– Socialt samspel

– Diagnoser

– Specialkost

– Annat som ni anser är viktigt



Vklass

• Ladda ner appen (tillåt notiser)

• Uppdatera era kontaktuppgifter

• Kommunikation mellan skola och 
hem

• Kunskapsutveckling

• Individuell utvecklingsplan

• Frånvaroanmälning, senast 07.30

• Schema

• Vistelsetider på fritidshemmet 
inkl. ändrade tider vid lov





Närvaro

• Skoldagen startar 08.00 på 
skolgården

• Skoldagen slutar 13.30

• Skolplikt!
• Vårdnadshavare säkerställer skolplikt

• En skolpliktig elev får beviljas kortare 
ledighet för enskilda angelägenheter. 

• Om eleven skulle vara ledig 10 
dagar/läsår skulle det motsvara en 
hel termin



Veckobrev

• Publiceras på Vklass och 
på skärmarna i skolan

• Ha för vana att läsa 
tillsammans med ert 
barn varje vecka

• Vi samlar allt i ett och 
samma utskick 

• Info om studiedagar och 
stängdagar

• Ibland upprepar vi oss, 
det är meningen

• Facebook - Instagram



Säker skolväg

• Avlämning sker 
på parkeringen

• Busshållplatsen 
är för bussar

• Bommen är för 
transporter

• Följ trafikregler

• Parkera endast 
på avsedd plats

• Kör försiktigt 
på parkeringen



Raster och skolgården

• Aktiva raster – del av skoldagen

• Rasten är den svåraste lektionen

– Styrda rastaktiviteter

– Uppdelade raster

– Certifierad Pepskola

• Många lärare på skolgården

• Kläder efter väder, vi är alltid utomhus

• Märk kläder med namn

• Bäcken är rolig, spännande och barnen 
är kreativa. 

• Stövlar är viktiga



Fritidshemmet
• Ansök, ansök, ansök

– Snabbt och enkelt via e-tjänst på 
Södertälje kommuns hemsida

– Start 18/8 (tidigare kontakta skolan)

• Tre grupper 
– (Stranden, Ängen, Klubben)

• Mellanmål
• Styrd aktivitet mellan 15.00-16.30/16.00

– Fritidstelefon avstängd denna tidpunkt

• Vistelsetider (grundschema) i Vklass
– Lovschema
– Deadline
– Bemanning

• Hämta era barn inne i skolan – var 
närvarande och delaktiga 



Avslut och utvärdering

• Tack för er insats!

• Vi ser fram emot att få ta emot 
era barn efter sommaren

• Kontakta skolan om det dyker 
upp frågor och funderingar till 
oss via e-post till: 
viksbergskolan@sodertalje.se

• På väg ut gör ni en PMI+
P: Vad var PLUS med föräldramötet

M: Vad var MINUS med föräldramötet

I: Vad var INTRESSANT med 
föräldramötet

+ Vad tänker ni nu som ni inte tänkte 
innan föräldramötet?
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Tack
Frågor och funderingar

viksbergskolan@sodertalje.se


