
Välkommen till Hovsjöskolan

Skolval 2023



Skolval 2023 
• 2-31 januari är e-tjänsten för skolval öppen 

• Länk till skolval, 

https://www.sodertalje.se/skola-och-

forskola/grundskolor/sok-plats/

• För att kunna göra ett skolval så behöver 

vårdnadshavare ha e-legitimation

• Kontaktcenter i stadshuset hjälper också till 

med skolval

• Mer information om alla skolor och skolvalet 

hittar ni här

Utbildningskontoret

Skola

https://www.sodertalje.se/skola-och-forskola/grundskolor/sok-plats/
https://www.sodertalje.se/skola-och-forskola/grundskolor/


◼ Antal elever: cirka 510 elever

◼ Årskurser, paralleller : Hovsjöskolan är en F-9 skola. Det finns två klasser i varje årskurs.

◼ Undervisning: Vi följer Lgr 22 kapitel 3- Förskoleklassen. Enligt Läroplanen ska förskoleklassen förbereda 

eleverna till fortsatt skolgång. Förskoleklassen är obligatorisk och har en egen del i läroplanen, med syfte, 

förmågor och centralt innehåll.

◼ I svenska arbetar vi med Bornholmsmodellen för att eleverna ska utveckla en språklig medvetenhet. Vi använder 

oss även av Skolplus där vi arbetar digitalt med veckans bokstav/ bokstavsljud samt med lärandelek.

◼ I matematik arbetar vi med boken "Tänka, resonera och räkna" för att eleverna ska utveckla matematiskt 

tänkande. Vi använder även skolplus, spel, konkret och laborativt material samt med lärandelek.

◼ Vi arbetar även med stationsverksamhet där vi dukar upp olika stationer med tanke på matematik och svenska för 

att utveckla olika förmågor och för att leka fram lärandet.
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Fakta om skolan



◼ Hitta språket och hitta matematiken

◼ Obligatoriskt att använda från 1 juli 2019

◼ Kartläggningen pågår under hela höstterminen.

◼ Ett stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet.

◼ Syftet med kartläggningen är att tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte uppfylla de kriterier för 

bedömning som sen ska uppfyllas i årskurs 1 och 3 i grundskolan samt får syn på de elever som behöver utmanas 

extra.

◼ Reslutatet av kartläggningen blir även underlag för den fortsatta undervisningen.
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Kartläggning i förskoleklass



◼ Skoldagen startar kl. 08:10

◼ Samling/Högläsning/ Miniröris kl.08:10-08:30

◼ Undervisning: kl. 08:30-09:00

◼ Rast: kl. 09:00-09:20

◼ Undervisning/ återsamling: Kl. 09:20-10:20

◼ Lunch/ Lunchrast: Kl.10:20-11:20

◼ Undervisning/lärandelek: Kl. 11:20-12:30

◼ Skoldagen slutar 12:30

◼ Övergång till fritids: Fritidsverksamheten för 6-åringar startar kl 12:30.

En dag i förskoleklass
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◼ Öppet hus, rektor skickar inbjudan vecka 3 i januari.

◼ Förskollärarna inbjuds till skolan där vi gör en gruppindelning.

◼ Förskoleklasserna organiseras i mars- april månad

◼ Förskolan besöker skolan under maj månad, äter lunch tillsammans och har gruppstärkande aktiviteter.

◼ Inskolningssamtal med vårdnadshavare och barn sker antigen juni månad eller augusti.
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Inskolning



◼ Öppettider: 06:00-18:00

◼ Fritidshemmet är uppdelat i tre avdelningar: förskoleklass, ettor och stora fritids (åk 2-6). Åk 4-6 kallas även 

klubben. 

◼ Verksamheten utgår från skolans värdegrund och de fyra centrala delarna i läroplanen: Språk och kommunikation, 

skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och samhälle samt Lek och fysiska aktiviteter.

◼ I fritidshemmet har vi dagliga samlingar där aktuella frågor diskuteras. Varje dag erbjuds olika aktiviteter som 

utgår ifrån barnens intressen och behov. Efter samlingen har barnen möjlighet att vistas såväl inne som ute i alla 

väder. 

◼ Vårdnadshavare kan ansöka om en plats på fritidshemmet via e-tjänsten på webben  

https://www.sodertalje.se/skola-och-forskola/grundskolor/sok-plats/ eller besöka Kontaktcenter i Stadshuset. 
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Fritidshem

https://www.sodertalje.se/skola-och-forskola/grundskolor/sok-plats/
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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

Södertälje kommun | Skola 10

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/

