
Välkomna till 

förskoleklassen!
Blombackaskolan

Utbildningskontoret



◼ Blombackaskolan är en F–9-skola med två paralleller i varje årskurs.

◼ Blombackaskolan är uppdelad i två fina skolbyggnader F-3 och 4-6

◼ Skolans lokaler och skolgård är väl planerade och organiserade för att stimulera till lärande och 

nyfikenhet

◼ Skolan har ett geografiskt läge nära kollektiva kommunikationer, centralt i Södertälje.

◼ Skolan har välutbildade pedagoger

◼ Blombackaskolans adress: 

Källgatan 8, 151 60 Södertälje

Telefon: 08 5230 4498

blombackaskolan@sodertalje.se
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Fakta om Blombackaskolan

mailto:blombackaskolan@sodertalje.se


Information 

◼ På Blombackaskolan har vi höga förväntningar på elevers skolresultat. 

◼ Det en uttalad trivsel i både elev och personalgrupp, vilket vi kontinuerligt följer upp.

◼ Skolan har en stabil grundstruktur med arbetslag som enhet för pedagogisk utveckling och med en 

undervisningsnära skolledning.

◼ Skolan har en nyrenoverad skolgård med många olika möjligheter till utforskning och kreativ lek.

◼ Vi är en mångkulturell skola där vi ser styrkan i olika språk och kulturer och vi värnar om en pedagogik som utgår 

från elevernas bakgrunder på ett sätt som stärker olikheterna. Kreativitet, nyfikenhet och ödmjukhet är gynnsamt i 

en mångkulturell miljö samtidigt som struktur, tydlighet och ledarskapsskicklighet är självklara kompetenser hos 

våra lärare för att stärka god undervisning.

◼ Våra förstelärare är med och driver det kollegiala lärandet på skolan för att förbättra undervisningen för våra 

elever.

◼ Förskollärare och fritidshemslärare i förskoleklass är med i elevgruppen under större delen av dagen för att 

kvalitetssäkra och öka vuxennärvaron under hela skoldagen.

◼ Läsningen är något vi prioriterar och satsar på i alla åldrar och verksamheter på skolan. 

◼ Vi jobbar med ett språkutvecklande arbetssätt från förskoleklass till årskurs 9.
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◼ Förskoleklassen har 56 elever.

◼ Här arbetar tre förskollärare samt tre pedagoger från fritids, under stora delar av skoldagen.

◼ Vi genomför skolverkets obligatoriska kartläggning under höst och vårterminen.

◼ Information till vårdnadshavare i form av ett veckobrev läggs ut varje vecka i skolans 

lärplattform, V-klass.

◼ Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare i V-klass.
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Förskoleklassen

Bra att veta:



◼ LEKEN ÄR EN MYCKET VIKTIG DEL AV VERKSAMHETEN.                                                                               

I leken tränar barnen abstrakta begrepp och övar sig på allt de lärt teoretiskt, hört och sett. Genom leken befäster barnen sina kunskaper och utmanar sitt 

lärande och sin förståelse. För oss är det viktigt att pedagoger är delaktiga i leken för vägledning och trygghet.           

◼ KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN                                                                                                  

Grunden för all verksamhet inom skola handlar om att kunna fungera i grupp. Förskoleklasstiden ger många tillfällen till träning i att umgås, 

kommunicera och samverka.  

◼ MATEMATIK                                                                                                                    

Vi arbetar praktiskt med grundläggande taluppfattning och ger barnen verktyg för att bygga upp förståelse för tal. Vi gör barnen uppmärksamma på 

matematiken i vardagen såsom geometriska former kring oss, bråktal när vi t.ex delar frukt osv. Vi samtalar matematik med de korrekta benämningarna 

för att kunna sätta ord på det logiska- och abstrakta tänkandet. 

◼ SVENSKA                                                                                                                      

Vi tränar det svenska språket genom sagor, ordlekar, rim och ramsor. Skolan arbetar med läsinlärningsmetoden som heter Bornholmsmodellen.    

◼ VÄRDEGRUND                                                                                                                   

Vi arbetar med skolans värdegrund. Vi förklarar ord och bearbetar vad de olika orden innebär i umgänget med varandra. Vi tränar de olika begreppen i 

lekar, bild, drama och sång. För oss är värdegrundsarbetet en viktigdel i vår undervisning.

◼ NATUR, MILJÖ OCH HÄLSA                                                                                                       

Vi följer årstidernas växlingar i våra regelbundna utflykter. Då lär vi också om natur och miljö och tränar olika matematiska begrepp. Samtidigt får 

barnen extra rörelseträning.
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Såhär jobbar vi i förskoleklass:



◼ SKAPANDE                                                                                                                     

Barnen får uttrycka sig i skapande form och får prova på olika material och tekniker. Att använda sig utav alla våra sinnen är något vi förut språkar 

◼ IDROTT                                                                                                                       

Barnen får möjlighet att utveckla och träna sin motorik och sin samarbetsförmåga samt lära sig ta instruktioner och utföra uppgifter enligt dessa. 

Idrottslektionerna har vi i idrottshallen på skolan.

◼ MUSIK                                                                                                                        

Vi sjunger både kända och okända sånger på både svenska och andra språk, exempelvis på samlingar och avslutningar.

Det viktigaste av allt: VI SKA TRIVAS OCH HA ROLIGT TILLSAMMANS 😊
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Såhär jobbar vi i förskoleklass:



Såhär kan en vanlig dag i förskoleklass se ut:

• 08.10 Morgonsamling. Vi går igenom dagen.

• 08.20 Arbetspass med avbrott för fruktstund och utevistelse

• 10.30 Lunch i matsalen

• 11.00 Utevistelse med uppstyrda aktiviteter  

• 12.00 Arbetspass inomhus

• 13.00 Avslut med en återkoppling på dagen.

Ett arbetspass kan bestå av: Matematiska uppgifter, Språklek, tema/projektarbeten eller ett besök på skolans 

bibliotek mm.

Tanken är att barnen under sitt år i förskoleklass skall växa in i skolans miljöer och successivt få ta ett större 

ansvar.
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En dag i förskoleklassen



◼ De barn som går på förskolor i närområdet 

får besöka oss i förskoleklassen tillsammans med sin förskolepersonal.

◼ Barn som inte går på en av dessa förskolor får en inbjudan hem med möjlighet till besök hos 

oss tillsammans med sina föräldrar.

◼ Vi bjuder in till inskolningssamtal under maj-juni månad.

◼ Skriftlig information skickas hem med presentation av verksamhet och personal.
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Inskolning



Det finns två avdelningar på fritids, en för elever i F-1  och den andra för elever i 2-3. 

Vi har även en välfungerande fritidsklubb på skolan för äldre elever.

Fritidshemmet öppnar kl. 6.00. 

Frukost serveras ca kl.7.15 

Mellanmål serveras 13:30.

Fritids stänger kl. 18:00

Varje vecka erbjuder vi ett brett utbud av aktiviteter i vår fritidsverksamhet. Undervisningen i Blombackasfritidshem utgår från den värdegrund och det 

uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer som framgår i läroplanens kapitel 1 & 2 samt kapitel 4 som förtydligar fritidshemmets syfte och centrala 

innehåll. Det innebär att alla aktiviteter som hålls på fritids planeras av fritidshemslärare och utgår från läroplanens mål och centrala innehåll. 

Vi erbjuder såväl lugnare aktiviteter så som yoga, massage och mindfullness som mer aktiva aktiviteter så som idrott, rörelse och utelek. Detta för att eleverna 

ska få möjlighet till ett brett utbud utifrån såväl intresse som dagsform. Varje dag efter skoldagens slut går fritidspedagogerna igenom aktiviteter som gäller för 

dagen. Fasta aktiviteter erbjuds måndag till fredag mellan kl 14:30-16:00.
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Fritidshemmet



◼ Efter skoldagens slut samlas eleverna på respektive 

avdelning. Eleverna får information om dagens upplägg 

och vilka aktiviteter som erbjuds.

◼ I samlad trupp går F-1 och 2-3 gemensam till mellanmålet 

där en varierad och näringsrik måltid erbjuds.

◼ Efter mellanmålet är det dags att gå till den valda 

aktiviteten. Några av de aktiviteter som eleverna ebjuds, 

inomhus och utomhus kan t.ex. vara skapande verksamhet 

och bild, dans, pyssel, olika idrottsaktiviteter utomhus och i 

idrottshallen, bygga koja i skogen, gå till närliggande park.

◼ Vid slutet av dagen erbjuds frukt och sagostund för att 

varva ner innan hemgång.
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En dag på fritidshemmet



◼ I förskoleklassen arbetar tre förskollärare:

Jimena Lopez, Jimena.Lopez@skolasodertalje.se

Lara Issa, Lara.Issa@skolasodertalje.se

Suheyla Yousef, Suheyla.Yousef@skolasodertalje.se

◼ Biträdande rektor:

Adisa Catic, Adisa.Catic@skolasodertalje.se

◼ Blombackaskolans adress: 

Källgatan 8, 151 60 Södertälje

Telefon: 08 5230 4498

blombackaskolan@skolasodertalje.se
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Kontaktuppgifter
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◼ I Södertälje kommun har alla skolor, oavsett skolform, en gemensam webbaserad plattform för 

kommunikation och lärande.

◼ Vklass är plattformen för all kommunikation, resultatuppföljning och bedömning, kontaktuppgifter, 

nyheter, schema och kalender, skolmaterial, frånvaro och närvaro för samtliga elever i kommunen.

◼ Manual för inloggning hittar ni här

◼ Här loggar du in på Vklass

Vklass 

https://www.sodertalje.se/globalassets/skola-och-forskola/vuxenutbildningen/manual-inloggning-vklass2.pdf
https://auth.vklass.se/


◼ Eleven kan få modersmålsundervisning om annat språk än svenska 

talas i hemmet av eleven

◼ Minst fem elever från kommunen behöver ha ansökt för att 

undervisning ska vara möjlig

◼ Undantag i antal elever görs när det gäller modersmålsundervisning 

i teckenspråk och i de nationella minoritetsspråken. Undervisning av 

minoritetsspråk godkänns även om eleven inte har tidigare kunskap i 

språket.

◼ Blankett anmälan till modersmål hittar ni här
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Modersmål 

https://www.sodertalje.se/globalassets/blanketter/skola-och-forskola/grundskola/anmalan-till-modersmal.pdf


◼ Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete

◼ Har du synpunkter eller klagomål på grundskolan, anpassad grundskola eller fritidshemmet så vänd dig,

o i första hand till personalen på skolan 

o i andra hand till rektor på skolan

o om du fortfarande efter det samtalet inte är nöjd så fyll i en blankett som finns här och skicka den till 

utbildningskontoret@sodertalje.se eller Södertälje kommun, Utbildningskontoret, Klagomålshantering, 

151 89 Södertälje.

◼ Information om hur Södertälje kommun hanterar synpunkter och klagomål hittar du här
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Synpunkter och klagomål  

https://www.sodertalje.se/skola-och-forskola/grundskolor/synpunkter-och-klagomal/
mailto:utbildningskontoret@sodertalje.se
https://www.sodertalje.se/skola-och-forskola/synpunkter-och-klagomal/

