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Välkomna till 
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Vallaskolan

Utbildningskontoret



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/


◼ Vallaskolan är en skola i framkant med goda 

studieresultat. Vi har totalt 295 elever från 

förskoleklass till årskurs 6.

◼ Skolan ligger i ett naturskönt område i Enhörna. 

Vår närmiljö inbjuder till undervisning ute, 

rörelse, rastlek och inte minst en trygg skolmiljö.

◼ Vi har behöriga och engagerade lärare och ett 

fantastiskt fritidshem för trygghet och lärande.

◼ I varje årskurs samarbetar ett lärarlag och de 

har gemensamt ansvar för undervisningen i två 

klasser om 20-25 elever.

◼ På längre sikt hoppas vi få växa för att erbjuda 

våra elever undervisning hela grundskoletiden.

Södertälje kommun | Utbildningskontoret | Förskoleklass 4

Fakta om Vallaskolan



◼ Vi har hög kvalitet i undervisningen.

◼ Samverkan och kollegialt lärande leder till lärare 

som trivs på jobbet och bra undervisning.

◼ Ett kompetent elevhälsoteam arbetar 

hälsofrämjande, förebyggande och stödjer 

elevernas utveckling mot målen.

◼ En tydlig struktur i klassrummet ger en trygg 

miljö för eleverna och ökat lärande.

◼ Roligare och tryggare raster med många vuxna 

ute. Våra fritidspedagoger leder rastaktiviteter 

för alla elever.

◼ Vår bibliotekarie och ett fullt utrustat 

skolbibliotek fungerar som en viktig pedagogisk 

resurs i elevernas lärande och lockar till läsning.
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◼ Eleverna i förskoleklassen börjar sin skoldag klockan 8:15.

◼ Dagen har en tydlig struktur som börjar med samling och 

sedan varvas dagen med undervisning, rörelse, skapande, 

högläsning och lek. 

◼ Behöriga lärare undervisar i förskoleklassen och 

pedagoger från fritids är med även under skoldagen.      

Det ger trygghet och en helhetssyn på barnets hela dag.

◼ Förskoleklassen har egna rymliga lokaler och flera mindre 

rum för lek, vila och lärande.

◼ Förskoleklassen är ofta ute och går regelbundet till skogen.

◼ Skoldagen slutar klockan 13:30, därefter tar fritidshemmet 

för de som har skolbarnomsorg.
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En dag i förskoleklassen



I förskoleklassen får eleverna utveckla sin förmåga att:

◼ pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

◼ skapa och upprätthålla goda relationer,

◼ samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

◼ kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

◼ skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

◼ använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

◼ utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

◼ röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
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Förskoleklassen
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◼ Januari (2-31) är e-tjänsten för skolval öppen. Länk till 

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

◼ Februari - antagningsbesked

◼ Mars - överföringssamtal från förskola till skola (lärare, skolledning och elevhälsan deltar)

◼ April - förskoleklasslärarna besöker förskolorna i Enhörna

◼ Maj-juni - förskolebarnen gör två besök på Vallaskolan tillsammans med personal från 

förskolan. Till dessa besök bjuder vi också in barn och vårdnadshavare som sökt till oss, 

men kommer från andra förskolor än de i Enhörna.

◼ Om ni som vårdnadshavare ser behov av att lämna information till skolan är ni välkomna 

att göra det. Gärna så snart er barn har beviljats plats hos oss.

◼ Maj-juni - Föräldramöte med lärarna i förskoleklassen.

◼ Juni- augusti - Lära-känna-samtal med elev, vårdnadshavare och lärare
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Inskolning

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


◼ Vallaskolan har ett fritidshem med hög andel utbildad personal och hög kvalitet i verksamheten. 

Eleverna berättar att de trivs, har kul och känner sig trygga på fritids.

◼ På fritidshemmet går de elever som har behov av skolbarnomsorg.

◼ 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.

◼ 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 kompletterar skolan och utgår från elevernas behov, intressen och 

erfarenheter, vilket skapar en helhetssyn över elevernas skoldag.

◼ Undervisningen utmanar eleverna genom att inspirera till nya upptäcker.
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Fritidshemmet

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


◼ Fritidshemmet öppnar klockan 6.30.

◼ På morgonfritids erbjuder olika aktiviteter och 

frukost som serveras i matsalen. Innan skolan 

börjar kl.8.15 leker eleverna en stund ute.

◼ På eftermiddagen tar fritids emot eleverna när 

skoldagen är slut klockan 13.30.

◼ Mellanmål serveras i matsalen omkring 

klockan 14.00.

◼ Mellan klockan 14.00-16.00 finns det ett flera 

aktiviteter att välja mellan och en dag i veckan 

går vi till skogen eller Friluftsgården.

◼ Fritidshemmet stänger 18.00.
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En dag på fritidshemmet



◼ I januari öppnar Utbildningskontoret upp ansökan till förskoleplats för barn födda 2015.

– Val av skola - ansökan via e-tjänster på www.sodertalje.se/skolval (1-31/1)

◼ Skolskjuts - ansökan via e-tjänster.

◼ Skolbarnsomsorg - ansökan via e-tjänster (och säg också upp barnomsorgsplats).

◼ Modersmål – ansökan lämnas till skolan.

◼ Du måste ha e-legitimation för att kunna ansöka via e-tjänsten och båda vårdnadshavarna måste 

godkänna ansökan för att den ska vara giltig. Om du behöver hjälp med ansökan eller saknar e-

legitimation kan du vända dig till Kontaktcenter i Stadshuset.
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Ansöka till förskoleklass

http://www.sodertalje.se/skolval
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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/


◼ 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/


– 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


Välkomna att kontakta oss med frågor!

◼ Skoladministratör:

Annika Åberg, 08-523 028 22

annika.aberg@skolasodertalje.se

◼ Rektor:

Ulrika Hamber Videfors, 08-523 038 22 

ulrika.hamber-videfors@skolasodertalje.se

◼ E-post: vallaskolan@sodertalje.se
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Kontaktuppgifter

mailto:annika.aberg@sodertalje.se
mailto:ulrika.hamber-videfors@sodertalje.se
mailto:vallaskolan@sodertalje.se

