
Välkommen till 

Mölnboskolan
Skolval 2023



◼ Vi är en liten skola ”på landet” med ca 135 elever från f-

klass till åk 6 där flera elever kommer med skolskjuts till 

skolan. Skolan består av 7 klasser och har ca 25 anställda, 

i fritidshem och skola.

◼ I Mölnboskolan har vi behöriga pedagoger i alla klasser 

samt i de praktiska ämnena.

◼ En geografiskt placerad skola i närheten av en välutrustad 

idrottsplats, skogs- och naturmiljöer samt kollektivtrafik ”ut i 

världen” som ger alla förutsättningar till elevernas lärande 

på många olika sätt.

◼ En liten skola där ”alla känner alla”.
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Fakta om Mölnboskolan



Mölnboskolans mål och vision är att alla elever ska känna sig trygga i skolan och på 

fritidshemmet. Alla elever, och vuxna ska visa respekt för varandra och för vår gemensamma 

lärmiljö, både inom- och utomhus. 

På Mölnboskolan sätter vi elevernas lärande i centrum där varje elev ska nå så långt som 

möjligt i sin kunskapsutveckling. När eleverna lämnar oss ska de ha med sig goda kunskaper 

och en god självbild som skapar förutsättningar och möjligheter för eleverna att skapa sin egen 

framtid.

Vi arbetar återkommande i alla klasser och personalgruppen med våra värdeord i samverkan 

med Elevhälsan för att systematiskt utveckla vår verksamhet.

Södertälje kommun | Mölnboskolan 3

Mölnboskolans värdeord

Trygghet Respekt Lärande



◼ På Mölnboskolan går eleverna mellan kl. 08.00-13.00 förutom på 

tisdagar 08.00-14.00.

◼ Förskoleklassen följer läroplanens mål och kursplan.

◼ I förskoleklassen börjar vi terminen med att göra Skolverkets 

kartläggningsmaterial, Hitta matematiken och Hitta språket, för att 

lägga upp undervisningen utifrån elevernas kunskapsnivå.

◼ Förskoleklass och årskurs 1 samarbetar under skoldagen.

◼ Vi arbetar med Bornholmsmodellen för att stärka den fonologiska 

medvetenheten inför läs- och skrivinlärning.

◼ Fokus i undervisningen är grundläggande färdigheter i svenska och 

matematik.

Mölnboskolans

förskoleklass
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◼ 8.00 Dagen startar med en samling som följs av 

arbetstid på varierande sätt.

◼ En stor del av undervisningen utgår från att utveckla 

grundläggande kunskaper i svenska och matematik.

◼ 10.30 Lunchen äts i skolans matsal och därefter är 

eleverna ute på rast där det alltid finns känd personal 

utomhus tillsammans med eleverna.

◼ 11.30 Efter lunchrasten följer nya aktiviteter.

◼ 13.00 Skoldagen slutar. 
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En dag i förskoleklassen



◼ Eleverna kommer på besök tillsammans med personal 

från förskolan, eller med vårdnadshavare.

◼ Alla vårdnadshavare kommer att erbjudas 

inskolningssamtal i början av höstterminen.

◼ Vi har ett gemensamt föräldramöte i början av 

september. Vi samlas alla vårdnadshavare tillsammans 

för information innan man delar upp sig till respektive 

klass. 

◼ Läsåret 23/24 startar fredag 18 augusti med en hel 

skoldag, dvs 8.00 – 13.00 för förskoleklassen.
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Inskolning



◼ På fritidshemmet går de elever som är i behov av skolbarnsomsorg för f-klass till årskurs 3. 

◼ Fritidsklubben erbjuder skolbarnsomsorg för årskurs 4 – 6.

◼ Fritidshemmet har egna lokaler i en byggnad på skolgården samt har tillgång till idrottshallen under 

eftermiddagar. Fritidsklubben och fritidshemmet delar lokaler.

◼ Fritidshemmet har öppettider från 6.00 till 17.30, måndag – fredag och eleverna erbjuds mellanmål på 

eftermiddagarna samt frukost på morgonen. Fritidsklubbens  öppettider är 9.00 – 17.30.

◼ Fritidshemmets och klubbens aktiviteter utgår från läroplanens mål och riktlinjer.

◼ 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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Mölnboskolans fritidshem och fritidsklubb

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


◼ Vi öppnar kl 6.00 och äter frukost i matsalen 7.15

◼ Efter frukost blir det en uterast tills skolan börjar 

8.00

◼ Kl 13.00 öppnar fritids för de yngre eleverna. De äter 

mellanmål i matsalen c 13.30.

◼ Kl 14.00 kommer de äldre eleverna som börjar direkt 

med mellanmålet i matsalen.

◼ Fritids erbjuder varierande aktiviteter som utedag vid 

idrottsplatsen 1 ggr/v, bild, pyssel, bibliotek, 

bygglekar o s v, 
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En dag på fritidshemmet



◼ Valet av skola gör du på kommunens e-tjänst mellan 2 – 31/1 – 2023. 

◼ Vi bjuder in till ett Öppet hus den 23 januari 2023 kl 18.00 och presenterar vår verksamhet i 

förskoleklass.

◼ Länk till e-tjänsten https://www.sodertalje.se/skola-och-forskola/grundskolor/sok-plats/

◼ För att kunna göra en ansökan behöver båda vårdnadshavarna ha en e-legitimation.

◼ Om du inte kan logga in med e-legitimation kan du vända dig till Kontaktcenter i Stadshuset. Även i 

detta fall måste båda vårdnadshavarna legitimera sig, skriva under samt godkänna ansökan för att den 

ska bli giltig.

◼ Till fritidshemmet behöver man göra en separat ansökan. 

◼ Mer information om alla kommunens skolor och skolvalet hittar ni här
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Ansökan till förskoleklass och fritidshemmet

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


◼ Rektor Karin Fältin fr o m 230102 Se kommunens hemsida för 

Karin.faltin@skolasodertalje.se kontaktuppgifter.

◼ T f rektor och specialpedagog  Ann Thorvaldsson 08-5230 2589

Ann.a.thorvaldsson@skolasodertalje.se

◼ Kurator Margareta Näsström 08-5230 3782  (endast måndagar)

Margareta.nasstrom@skolasodertalje.se

◼ Skolsköterska Christina Koernig 08-5230 3786  (endast måndagar)

Christina.koernig@skolasodertalje.se
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Kontaktuppgifter

https://www.sodertalje.se/skola-och-forskola/grundskolor/vara-skolor/molnboskolan/
mailto:Karin.faltin@skolasodertalje.se
mailto:Ann.a.thorvaldsson@skolasodertalje.se
mailto:Margaretha.nasstrom@skolasodertalje.se
mailto:Christina.koernig@skolasodertalje.se
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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/

