Välkomna till
förskoleklassen!
Lina grundskola

Utbildningskontoret

Fakta om Lina grundskola


Lina grundskola är en F-9 skola
med cirka 360 elever.



Lina grundskola – en läsande
lärande skola. På vår skola vet
vi att en god läsförmåga är
avgörande för elevens
möjlighet att utveckla sina
kunskaper. Därför arbetar vi
språkutvecklande i alla skolans
ämnen.
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Genom att vi har särskilt fokus på
läsning stärker vi våra elevers
lärande. Skolan värnar mycket om
vårt skolbibliotek, där vi har en
heltidsanställd bibliotekspedagog. En
god läsförmåga ger läslust. Läslust
ger kunskaper. Kunskaper ger
möjligheter. Så förbereder vi våra
elever för framtiden.



Flexibilitet, samarbete och tydligt
elevfokus är kännetecknande för
Lina grundskola som är en skola med
fem arbetslag belägen i ett
naturskönt område i Södertälje med
närhet till skog och natur.

Förskoleklassen


Förskoleklassen är obligatorisk.



Förskoleklassen har egna lokaler på skolan. På
eftermiddagarna övergår det till fritidsverksamhet.



De som arbetar är utbildade förskollärare och
klasserna består av två grupper.



I läroplanen för förskolessen står det att:
- ”Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att
stimulera elevernas allsidiga utveckling och
lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i
elevernas behov och intressen”.
- ” I undervisningen ska eleverna också ges
möjlighet att utveckla förtrogenhet med
demokratiska principer, arbetssätt och processer
genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande
och ta ansvar i verksamheten.
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En dag i förskoleklassen



Vi börjar skoldagen 08:15 och slutar
13:30.
8:15 Skolan börjar
Samling
Aktiviteter



10:20 Lunch



11:00-11:30 Lektion



11:30-12:00 Rast



12:00 Lektioner
Pedagogisk verksamhet



13:30 Slut på dagen
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Pedagogisk verksamhet i förskoleklassen


Svenska – Bornholmsmodellen,
bokprojekt, biblioteksbesök.



Matematik – Begrepp, problemlösning,
antalsuppfattning, geometri, mönster



Skapande verksamhet - finmotoriska
övningar



Natur – skogsbesök, sortering av växter
och djur, kroppen, soppsortering



Teknik – vardagsteknik, konstruktion



Engelska – färger, former, sånger



So – Barnkonventionen, trafikregler,
yrken, samhälle, bostäder

▪ Vårt fokus ligger på att eleverna ska
utveckla språket i alla ämnen genom
att utmana eleverna i att uttrycka sig i
hela meningar, beskrivningar samt utöka
ord och begreppsbildning.
▪ Varje lektion börjas med en genomgång
kring vad vi ska lära oss (lärandemål).

Inskolning


Vi besöker förskolorna i närområdet.



Förskolorna i närområdet kommer med barnen och deltar på en
lektion och äter lunch med oss i matsalen. Detta sker vid två tillfällen
under april och maj. Övriga förskolor som sökt till Lina grundskola är
välkomna på inskolning.



Föräldramöte hålls i september.



Inskolningssamtal under höstterminen och utvecklingssamtal under
vårterminen.
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Fritidshemmet


Arbete med Lgr 11



• Anslutande och kompletterande verksamhet till förskoleklass och
skola



• Ansökan om fritidsplats måste lämnas in digitalt
(OBS! Sker inte automatiskt):



• Arbetsintyg och arbetsschema lämnas in till skolan
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En dag på fritidshemmet


Fritids öppettider är 6.00-17.30.



Vi äter frukost 7.30-8.00



8.00-8.15 rast på skolgården till skolan
startar för dagen.



13.30 Fritids börjar och vi går direkt till
mellanmål.



Vi är ute varje dag så kläder efter
väder är viktigt



Vi erbjuder olika aktiviteter så som sy,
pyssel, måla, lek, idrott, bibliotek
m.m.
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Mat


Lunch kl 10.30



Tillagning med egna kockar



Alltid soppa, vegetarisk och en
huvudrätt



Salladsbord



Minst 50% ekologiskt
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Ansöka till förskoleklass


Valet gör du mellan 1-31 januari via e-tjänst på
www.sodertalje.se/skolval



Ansökan om plats i skola



Ansökan om plats i fritidshem



Båda vårdnadshavare måste logga in och
godkänna ansökan med e-legitimation.
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Kontaktuppgifter
Rektor Claes Eriksson
claes.eriksson@sodertalje.se
08-5230 1577

Bitr.rektor Johan Bråthen
johan.brathen@sodertalje.se
08-5230 2283
Bitr rektor/Administrativ chef Vienna Makdisi
vienna.makdisi@sodertalje.se
08-5230 1303
Kurator Charlotte Ekeroth
charlotte.ekeroth@sodertalje.se
08-5230 1399
Skolsköterska Shahed Saman
shahed.saman@sodertalje.se
08-5230 2364
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