
Välkommen till Tavestaskolan

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/


◼ Tavestaskolan är en F-5 skola med tillhörande fritidshem, samt 

klubbverksamhet.

◼ På skolan går ca 400 elever. Varje årskurs är indelad i två till 

tre klasser där antalet elever per klass pendlar mellan 20-25 st.

◼ Elevernas skoldag börjar alltid 8:10 och slutar olika beroende 

på årskurs.

◼ Värdegrundsarbete med fokus på trygghet och studiero är ett 

ständigt pågående arbete under hela läsåret men vid 

läsårsstart fokuserar vi än mer på det för att skapa goda 

relationer
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Fakta om skolan



◼ Undervisningen anpassas efter elevernas 

förutsättningar, och går att följa via terminsplaneringen 

för respektive årskurs som publiceras i vår lärplattform, 

v-klass, för er vårdnadshavare

◼ På skolan har vi arbetat fram en lärmiljö som främjar 

elevernas lärande, där en röd tråd genomsyrar hela 

verksamheten från förskoleklass till åk 5

◼ Vår skolgård är uppbyggd för rekreation, rörelse och 

lärande. En skolgård med allt från utomhusundervisning 

till aktivitetsbod för elevernas olika intressen  
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Fakta om skolan



◼ Skolan börjar klockan 08.10 och slutar måndagar och fredagar klockan 

13.00 samt övriga dagar klockan 13.30. 

◼ Lunch serveras klockan 10.30

◼ Efter avslutad skoldag går de barn som har behov av skolbarnsomsorg till 

respektive fritidshemvist. Övriga barn går hem.  

En dag i förskoleklass
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◼ Under våren besöker lärare från förskoleklassen de kommunala 

förskolorna och tar en första kontakt med de barn som ska börja i 

förskoleklass.

◼ Vid ett annat tillfälle besöker barnen från de kommunala förskolorna 

förskoleklassen.

◼ Strax innan sommaren bjuds barn och dess vårdnadshavare till en 

kvällssammankomst.

◼ I juni inbjuds vårdnadshavare till ett kort samtal, för 

informationsutbyte.

◼ Inskolningen i förskoleklass kommer sedan att ske under de två 

första dagarna av terminen. Under dessa dagar skall du som 

vårdnadshavare finnas lättillgänglig i närheten. Efter lektionerna, vid 

skolslutet, går barnen till sitt fritidshemviste eller hem.
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Inskolning



◼ Tavestaskolans fritidshem består av tre hemvister: Solen, Vinden och Vattnet med elever från 

förskoleklass till årskurs 3. Vi har även en fritidsklubb för våra elever i åk 4 och åk 5.

◼ Vår verksamhet bygger på våra styrdokument, Lgr22 del 1, del 2 och del 4, Södertälje kommun SKA, 

Tavestaskolans egna mål och barnens egna behov.

◼ Vårt mål är att erbjuda en verksamhet där eleverna känner sig trygga samtidigt som den är rolig, 

spännande och intresseväckande. En viktig uppgift är att utveckla barnets självkänsla och identitet. Vår 

verksamhet ska sträva efter att tillgodose den enskilda elevens behov i relation till gruppen som helhet.

◼ Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna 

en meningsfull fritid. Den ska komplettera skolan genom att i högre grad ska vara situationstyrt, 

upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov intressen och initiativ. 

◼ 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/


◼ 13.00 Fritids börjar. Inne- eller utevistelse

◼ 13:30 Mellanmål

◼ 14:00 Utevistelse- pedagogledda aktiviteter, fri lek, 

bollekar på multiplan, musik, dans, cykla, måla, 

skolgårdsspel, hästhoppning, kojbygge, hoppa 

hopprep, leka kurragömma, kullekar osv

◼ 15:30 Innevistelse på respektive hemvist

◼ 16:25 Samling och övergång till 

stängningshemvist Solen

◼ 17:30 Fritids stänger
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En dag på fritidshemmet
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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/

