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Presentation av Arnljotskolan



Förskoleklass

Grundskola 1-3

Fritidshem



Arnljotskolan 
Kunskap, trygghet och studiero



• 220 elever

• 32 personal

• Förskollärare, lärare, fritidspedagoger, elevassistenter

• Förstelärare i matematik, svenska och digitalisering

• Specialpedagog

• Elevhälsoteam

Organisation



Digitalisering ASL Matematik

Tillgängliga 
lärmiljöer

Stöd

PAX 





• Ordningsregler

• PAX 

• Tydliga lektionsmål

• Trygghetsdagar i faddergrupper

• Gemensamma traditioner, turneringar, friluftsdagar

• Elevråd

• Rastverksamhet

• Värdegrundslektioner”Bråka smartare”

• Rutiner vid kränkande behandling

Insatser för att skapa trygghet och studiero



• Bemötande för elevens bästa

• Trygghet och studiero

• Pedagogiskt ledarskap

Gemensamt förhållningssätt



Bemötande





Trygghet och studiero





Pedagogiskt ledarskap





• Analyser

• Finna brister

• Sätta mål

• Följa upp

Systematiskt kvalitetsarbete



Förskoleklass



• Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och 
förbereda dem för fortsatt utbildning.

• Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

• Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

• Skolplikt råder

Förskoleklassens syfte enligt skollagen 
9 kapitel 2 §



Den första tiden i 
förskoleklass ägnas 

åt att få 
gemenskap och 

trygghet i klassen



Språk och 
kommunikation

Lekar, fysiska 
aktiviteter och 

utevistelse

Natur, teknik 
och samhälle

Matematiska 
resonemang 

och 
uttrycksformer

Skapande och 
estetiska 

uttrycksformer

I förskoleklass arbetar vi med:



Sc
h

em
a

8.00

Förskoleklassen börjar 

8.00-11.30

Verksamhetstid

9.30-10.00

Frukt, högläsning och UR.se

10.00-10.30

Uteverksamhet 

11.30-12.00

Lunch

12-13.00

Uteverksamhet 



Matematiskt tänkande

Språklig medvetenhet

Skolverkets kartläggningar



Fritidshemmet



• Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen och 
grundskolan.

• Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 
dem en meningsfull fritid och rekreation. 

• Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

• Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Skollagen 14 kap 2 §

Syfte med Fritidshemmet



Undervisningen i fritidshemmet ska 
behandla följande centrala innehåll

Språk och 
kommunikation

Skapande och 
estetiska 

uttrycksformer

Natur och 
samhälle

Lekar, fysiska 
aktiviteter och 

utevistelse



• Startar vid skoldagens slut 12-13.30

• Fritids bedrivs avdelningsvis

• Styrda aktiviteter varje eftermiddag

• Alla som vill är välkomna att vara med

• Aktiviteter utifrån elevernas önskemål

• Veckans aktiviteter finns på fritidstavlan i varje korridor

• Fritidshemmet öppnar 06.30 med frukost för de elever

som har behov av det

Verksamheten på fritidshemmet

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-ND

http://theconversation.com/what-it-means-to-be-black-in-the-american-educational-system-63576
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Anpassade aktiviteter på 
fritidshemmet för att 

kunna 
inkludera alla elever 

med deras olika behov.

Tydliga och likvärdiga 
värdegrundslektioner.

Rastverksamhet Konflikthantering

Årets prioriterade mål



● Ledaren bär en orange väst övrig personal 

har gul väst och är utspridda på skolgården

● Styrd rastaktivitet på första rasten

● Alla kan vara med

● Tydliga regler

● Lekar att lätt hoppa in och ut i

Rastaktiviteter

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Children_playing_on_the_lawn_outside_the_Regional_Museum_in_Stalowa_Wola.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Klassindelning



• Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd

• Trygghet och studiero

• Förskolorna gör grupperingar

• Klasslistor skickas hem med post

Klassindelning



• Tre klasser 

• Blå avdelning

Organisation förskoleklasser ht 2021



B
lå

 a
vd

el
n

in
g Jessica Hejdenbäck

Neta Fryklund

Lena Nyman Persson

Christoffer Hägglund

Elin Hemmingsson

Linda Nordin

Extra resurser: Julia Linde

George Manfield

Gunmarie Oden Falkelind



Övrig info



IST/Dexter

• Registrera frånvaro för skoltid alla 
dagar barnet är frånvarande.

Tempus

• Barnens vistelsetider i 
fritidshemmet med info hur 
barnet ska gå hem.

Tempus och IST/Dexter



• Parkera vid HC.

• Ni får parkeringstillstånd.

• Inga bilar på cykelvägen.

Parkering



• Finns på hemsidan.

Film och bilder



Viktiga datum

25 maj klockan 18.30-19.30

Digitalt föräldramöte.

18 juni

Senaste dag att ringa till Blå avdelning och meddela startdatum för ert barn.

Senaste dag att skicka in behov av specialkost till köket på Arnljotskolan.

2 augusti

Första dag som elever i förskoleklass får börja på sommarfritids.

18 augusti

Fritidshemmet är stängt.

26 augusti

Skolstart. Förskoleklassen startar klockan 8.00.



Frågor?



Tack för oss!

Nina Magnusson, rektor 
Arnljotskolan

Helena Fredriksson 
Fritidspedagog, lärare och förstelärare i Digitalisering


