
Välkommen till Igelsta grundskola

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 I Utbildningskontoret I Igelsta grundskola

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


Fakta om skolan

 Igelsta grundskola är en av kommunens nyaste F-9 skolor. En skola 

med fina lokaler och väldigt bra läge med närhet till vattnet samt till 

Östertälje pendeltågstation.

 Skolan är tvåparallelig från förskoleklass upp till årskurs 9 med 

kapacitet för 560 elever. Skolan växer varje år  och idag är det 500 

elever som går här.

 Vi har hög andel behöriga lärare på skolan som bedriver en 

undervisning av god kvalité.

 Vi har en verksamhet som ständigt prövas, resultaten följs upp och 

utvärderas. Nya metoder prövas och utvecklas i syfte att eleverna 

ska få bästa möjliga kunskapsutveckling.
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Förskoleklassen och Lgr 22

 Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas 
allsidiga utveckling och lärande. 

 Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och 

förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och 

skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande 

och praktiska arbetssätt.

 Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda 

kamratrelationer samt känna trygghet och tillhörighet i elevgruppen.

 Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem 

möjlighet att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om 

matematik, teknik, natur, samhälle etc.
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Förskoleklassen

 Igelsta grundskola tar emot 56 elever i förskoleklass, dessa delas upp i två grupper.

 I varje grupp arbetar två lärare. En av lärarna fortsätter även på fritids på 

eftermiddagen. 

 Första perioden under höstterminen arbetar lärarna intensivt med att lära känna 

eleverna och kartlägga deras kunskaper

 Det finns gott om tillfällen under skoldagen när grupperna delas upp i mindre 

konstellationer för att öka lärartätheten ytterligare. 

 Varje vecka har förskoleklassen minst en dag utomhus i skogen eller på skolgården
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 Skoldagen börjar kl.8.00 och slutar 13.00.

 Eleverna samlas i respektive klassrum.

 Dagen startar med en samling där alla elever 

uppmuntras till deltagande. Man tränar olika 

förmågor kopplade till Lgr22.

 Under skoldagen sker lärandet både genom 

undervisningspass och i aktiviteter på 

skolgården.

 Skoldagen slutar kl.13.00 och fritidshemmet tar 

vid för de elever som har skolbarnomsorg. 

Minst en av lärarna i gruppen följer med 

eleverna till fritidsverksamheten.

6En dag i 

förskoleklassen



Inskolning

 Vid skolstart så börjar inskolningen. Detta sker då utan vårdnadshavare, men det är bra om en 
vårdnadshavare finns i närheten och är nåbara via telefon.

 Du som vårdnadshavare känner ditt barn bäst och får därefter avgöra om du tror att ditt barn behöver gå 
kortare dagar ytterligare en tid.

 Vi vill att inskolningen ska bli så trygg som möjligt för barnen och behoven kan se olika ut. Av erfarenhet vet vi 
att många barn klarar av inskolningen till förskoleklass utan vårdnadshavare närvarande. Prata med 
personalen om du har frågor om detta, så kan vi ta hänsyn till individuella behov.

 Ett föräldramöte för de som beviljats plats hos oss sker oftast i mitten av maj. Då ges en mer detaljerad 
information om skolans verksamhet.

 Samtliga elever som har beviljats plats på Igelsta grundskolas förskoleklass bjuds in till inskolningssamtal via brev 
under vårterminen. Samtalen sker i juni.

 Vid behov av närmare överlämning av information runt en elev görs detta i samarbete med vårdnadshavare, 
förskolan och Igelsta grundskolas elevhälsoteam (EHT).

 Om ni vårdnadshavare ser behov av att lämna över information om ert barn till skolan är det viktigt att ni 
kontaktar oss snarast möjligt när ert barn har beviljats plats hos oss
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Fritidshemmet
 På fritidshemmet går de elever som har behov av skolbarnomsorg från förskoleklass 

upp till årskurs 3. Från årskurs 4 går eleverna över till fritidsklubben som enbart är 
öppen på eftermiddagarna 

 Fritidshemmets verksamhet har sin utgångspunkt i läroplanens centrala innehåll: 

 Språk och kommunikation

 Skapande och estetiska uttrycksformer

 Natur och samhälle

 Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 Undervisningen i fritidshemmet utgår från en helhetssyn på eleverna, elevernas 
behov, intressen och erfarenheter 

 Undervisningen utmanar eleverna genom att inspirera till nya upptäckter

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


 Fritidshemmet öppnar klockan 06.30 och 

stänger klockan 17.30

 Frukost serveras i matsalen klockan 07.30. 

 På eftermiddagen öppnar fritidshemmet när 

skoldagen slutar. För förskoleklassen sker det 

klockan 13.00 varje skoldag.

 Barnen är indelade i olika avdelningar på 

fritidstiden. Barnen i förskoleklass är en egen 

avdelning.

 Mellanmål serveras i matsalen omkring 

klockan 14.00.

 Mellan klockan 15.00-16.00 är det olika 

aktiviteter igång. Alla aktiviteter har tydlig 

koppling till fritidshemmets läroplan
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Vklass 

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


Modersmål 

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


Synpunkter och klagomål  

 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

12

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/


 E-post: igelstagrundskola@skolasodertalje.se

 Rektor

Kremena Söderström, tfn 08-523 030 01

Kremena.soderstom@skolasodertalje.se

 Expedition/administrativ chef

Lotta Renberg, tfn 08-523 0 48 37

 Biträdande rektor F-6

Zara Liefvergren, tfn 08-523 021 96

Zara.liefvergren@skolasodertalje.se

Biträdande rektor 7-9

Therese Lund, tfn 08-523 029 08

Therese.lund@skolasodertalje.se
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 Igelsta grundskola 

(@igelsta_grundskola) • Foton och 

videoklipp på Instagram

 www.facebook.com/Igelsta 

grundskola
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https://instagram.com/igelsta_grundskola?igshid=YmMyMTA2M2Y=
http://www.facebook.com/Viksbergskolan/

