
Välkomna till 

förskoleklassen!

Oxbacksenheten

Utbildningskontoret



 På Oxbacksenheten går det ca 730 

elever från F-9.

 Oxbacksenheten består av två skolor 
med två olika adresser. På 

Oxbacksskolan går elever från 

förskoleklass upp till åk 3. När 

eleverna börjar åk 4 flyttar de ner till 

Mariekällskolan. 

 Oxbacksskolan F-3 är Södertäljes 

äldsta skola. 

2Fakta om Oxbacksenheten



Vår vision handlar om att varje elev blir sedd och 

respektfullt bemött utifrån sina egna unika 

förutsättningar. Mötet mellan olika individer 

berikar och leder till utveckling. Genom samtal 

skapas positiv förväntan på alla elevers 

möjligheter till lärande och utveckling men också 

en nyfikenhet för alla människors olikheter och 

förutsättningar. På Oxbacksenheten arbetar vi för 

att skapa en undervisning av hög kvalité där varje 

individ utvecklas utifrån sina förutsättningar. Den 

pedagogiska relationen sinsemellan elev och 

lärare är av stor vikt för att möjliggöra ett gott 

lärande. Vår verksamhet genomsyras av en 

inkluderande undervisningsmiljö, där elever och 

pedagoger utvecklas och utmanas tillsammans.

3

Vi eftersträvar en målstyrd, utmanande och 
varierande undervisning som genomsyras av 
ömsesidig respekt samt god arbetsro.

Förutsättningarna för ovanstående är:

 Utmanande, varierad och målstyrd 
undervisning, ömsesidig respekt och 
arbetsro.

 God relationell kompetens

 Flerlärarskap

 Gemensam lektionsstruktur

 Ett reflekterande förhållningssätt

 Ett kontinuerligt trygghetsarbete

Oxbacksenhetens vision: Vi lär oss 

för livet - tillsammans lyckas vi!
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 På Oxbacksskolan har vi i år 84 

elever uppdelade i tre grupper.  

 Vi arbetar med ett flerlärarskap i 

årskurserna och det innebär att det 
är 4 lärare som arbetar i varje 

årskurs.

 Förskoleklassen har sina lokaler på 

översta våningen i Södra huset. 
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 Förskoleklassen har en egen del i 

Läroplanen och där står det om vilket 

syfte undervisningen i förskoleklassen har 

samt vad undervisningen ska innehålla.

 Läsa – skriva – räkna! Under hösten i 
förskoleklassen genomförs en 

kartläggning i matematik och svenska. 

Materialet är från skolverket och det är 

obligatoriskt att genomföra. Syftet med 

kartläggningen är att tidigt upptäcka 
behov av stödinsatser.

 Fritidspedagogerna är med hela 

skoldagen. Det gör att det blir en trygg 

tillvaro för eleverna och en lugn 
övergång mellan skola och fritids. 

Förskoleklassen



I förskoleklassen får alla barn möjlighet 

att utvecklas och lära genom, 
språkutvecklande arbetssätt, rörelse, 

sång och ramsor. Teori i klassrummet 

varvas med praktiskt arbete, ute på 

skolgården och i skogen eller parken.
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 Alla elever börjar 8:00 

 08:00-08:30 morgonsamling gruppvis med sin 

mentor.

 08:30-10.30 lektion

 10:30-12.00 lunch och utevistelse

 11:30-13:15 lektion 

 13:15 slutar skoldagen och fritids tar vid.

7En dag i 

förskoleklassen 



 Lärandemål: att känna igen ett 
lövträd.

 Eleverna går till skogen och tittar på 
olika träd och plockar löv. Tillsammans 
med pedagogerna sätter de ord på 
vad olika träd heter och hur löven ser 
ut. Vilken form och färg löven har.

 I skolan visar läraren bilder på träd och 
löv, eleverna visar varandra de löv de 
plockat. De får även måla löv. 

 Eleverna skapar igelkottar av de löv 
som de har plockat och tittar på hur en 
igelkott kan använda nedfallna löv för 
att bygga ett bo.

 Eleverna får berätta för läraren och 
varandra vad de lärt sig om lövträd. 

8Exempel på en no-lektion



 Lärandemål: att skriva, förstå och använda 

talet 3.

 Eleverna får gissa talet, sedan räkna och visa.

 Läraren visar hur man formar siffran 3. Eleverna 

tränar på mini-whiteboards.

 Tillsammans får eleverna dela talet 3 på olika 

sätt. De tittar, pratar och undersöker talet.

 De bildar grupper om fem (för att samtidigt få 

röra på sig)

 Arbete i  matteböcker.

9Exempel på en mattelektion



Inskolning

 I maj kommer vi att skicka ut ett informationsbrev till alla 

vårdnadshavare till elever som fått en plats hos oss på 
Oxbacksskolan. 

 Överlämning mellan förskola och skola sätter igång.

 Om det är möjligt kommer vi bjuda in till en öppet hus-vecka i 

början av juni, då det finns möjlighet att komma och besöka 

verksamheten och bekanta sig med skolan.

 I början av augusti bjuds alla elever och vårdnadshavare in till ett 

inskolningssamtal tillsammans med blivande mentor. 
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 EHT = ElevHälsoTeam

 Vår utgångspunkt på Oxbacksenheten är 

att undervisningen ska vara organiserad 

och planerad för att alla elever ska kunna 

delta. Undervisningen ska ha en tydlig 

lektionsstruktur, bildstöd, vara elevaktiv och 

lagom utmanande. 

 Då elever behöver stöd i någon form, det 

kan vara kunskapsrelaterat eller socialt, så 

kopplas EHT in. Vi har möten i EHT varje 

vecka och då träffas skolans olika 

professioner för att tillsammans diskutera hur 

vi kan hjälpa specifika elever eller hela 

grupper/klasser.
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 Skoldemokrati redan i förskoleklass

I alla klassers schema finns varje vecka 

klassråd/klassmöte inlagt. Under klassrådstiden 

diskuterar eleverna frågor som för dem känns 

relevanta. En elevrepresentant från varje klass 

ingår i elevrådet på skolan, där även 

rektor/biträdande rektor ingår. 

På klassmötestiden jobbar klassen med 

förebyggande övningar och diskussioner för att 

stärka tryggheten, tilliten till varandra och 

trivseln i klassen och skolan.

Vi har också ett matråd med 

elevrepresentanter från alla klasser.  

Trygghet och lärande



Fritidshemmet

 För att få en plats på fritidshemmet behöver du som vårdnadshavare 
ansöka om barnomsorg på kommunens hemsida. 
https://service.sodertalje.se/oversikt/overview/436

 På Oxbacksskolan har eleverna på fritidshemmet möjlighet att påverka 
och välja mellan många olika aktiviteter. För förskoleklasseleverna 
begränsar vi aktiviteterna till en början för att eleverna ska vänja sig vid 
skolgården, de nya pedagogerna och lokalerna. Förskoleklassbarnen 
har alltid reflexvästar på sig under fritidstid när de är ute.

 Fritids använder Vklass och där ska du som vårdnadshavare lägga in 
dina arbetstider. 

 Alla barn i F-2 måste lämnas och hämtas av vårdnadshavaren, som 
anmäler till en fritidspedagog. Detta för att vi ska veta när vårt ansvar 
över ditt barn tar vid och tar slut. 
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https://service.sodertalje.se/oversikt/overview/436


 Fritids öppnar kl. 06:30 och stänger 18:00. Det 

är möjligt att få dispens från 06:00. 

 Fritids serverar frukost mellan 07:00-07:45 Sedan 

är eleverna ute på skolgården tills skolan börjar 

kl. 08:00.

 Fritidspersonalen anordnar lekar och aktiviteter 

under rasterna (som vi kallar utevistelse). De 

håller öppet i Boden, där man kan låna saker 

att leka med. Vi har flera stationer med 

personal ute där det anordnas olika aktiviteter 

 Efter mellis får eleverna välja aktiviteter ute 

eller inne. Det kan exempelvis vara idrott, 

pyssel, spel, fri lek.

 Verksamheten på fritids utgår ifrån barnens 

intressen och behov. 

13En dag på fritidshemmet



14

 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

15Modersmål 

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

16Synpunkter 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/


17Kontaktuppgifter

Titel Namn Mejladress Telefon

Rektor Lena Youssef Lena.youssef@skolasodertalje.se 08-5230 1475

Bitr. rektor F-3, fritids Lina Olofsson Lina.olofsson@skolasodertalje.se 08-5230 6699

Skolsköterska Margita Marmtoft Margita.marmtoft@skolasodertalje.se 08-5235 6735

Kurator Alexandra 08-5230 4562

Socialpedagog Ziyo Bagir Ziyo.bagir@skolasodertalje.se 08-523 4998

Administratör Andera Barsoum Andera.barsoum@skolasodertalje.se 08-5230 1377

Specialpedagog Carita Redgers Carita.redgers@skolasodertalje.se 08-5230 3728

Skolvärdinna Oxbacksskolan Lottis Ekman Lottis.ekman@skolasodertalje.se 08-5230 1484

Fritidsledare Rodrigo Vidal Cortés Rodrigo.Vidal-

Cortes@skolasodertalje.se

08-5230 6901
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