
Välkommen till Stålhamraskolan

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/


◼ Stålhamraskolan är en mindre kommunal skola med parallella grundskoleklasser i åk F-6. Vi har även 

grundsärskola i ämnen och ämnesområden åk 1-6 samt finsk profil med åldersintegrerade klasser i åk 

F-6. 

På skolan går ca 320 elever. 

◼ Redan från förskoleklass arbetar vi med språklig medvetenhet. Det är viktigt att alla elever lär sig läsa 

och får en god språklig grund i svenska. Det är viktigt att barnen fortsätter med sin 

modersmålsundervisning när de börjar förskoleklass. 

◼ Skolbiblioteket erbjuder mer än bara utlåning av böcker. Det finns bl.a. digitala talböcker för den som av 

någon anledning har det behovet, läsförberedande undervisning för elever i yngre åldrar, högläsning, 

roliga och utmanande tävlingar för elever i olika åldrar etc.

◼ Skolan arbetar med digitala verktyg för att öka förståelsen och för att ge eleverna en likvärdig 

utbildning. 
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Fakta om skolan



◼ Lärarna möter personligen varje elev på morgonen. Viktigt för oss på skolan att varje barn känner sig 

sedd och välkommen. 

◼ Vi börjar med en gemensam samling och en genomgång av dagens innehåll. Under dagen har eleverna 

olika lektioner och ämnen. Det kan vara matematik, svenska, teknik, idrott, musik med skolans 

musiklärare, so- och no-lektion. 

◼ Fruktstund under förmiddagen och lunch serveras kl.10:30. Efter lunchen går eleverna tillbaka och 

fortsätter sitt lärande i klassrummet. Då samlas eleverna kring klassens högläsningsbok.

En dag i förskoleklass
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◼ Pedagogerna på Stålhamraskolan besöker under maj månad områdets förskolorna och träffar de elever 

som ska börja på vår skola. 

◼ Vid två tillfällen får barnen även komma till skolan för att bekanta sig med inne- och utemiljön. Samt 

möta blivande kamrater och lärare. 

◼ Vid behov av närmare överlämning av information runt en elev görs detta i samverkan med 

vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och förskola. Kontakta gärna oss så snart som möjligt när ni 

fått beviljad plats om ett sådant behov finns. 
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Inskolning



◼ 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

◼ På Stålhamraskolan finns en bod för utlåning av leksaker

◼ 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
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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/

