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Arnljotskolan har förskoleklass, grundskola 
årskurs 1-3 och fritidshem

Vår vision är

"En modern och attraktiv 
skola där alla elever lyckas i 
sitt lärande"



Boka tid för inskolning
• Alla vårdnadshavare ska senast 18 juni ringa till den avdelning som barnet 

är placerade på för att uppge datum för första inskolningsdag.

• Första dagen som ni kan börja att skola in era barn är 3:e augusti.

• Förskoleverksamheten med skolplikt och obligatorisk närvaro startar 20:e 
augusti.

• Sommarfritids pågår tom 19:e augusti vilket innebär att all ordinarie 
personal kanske inte är på plats från 3:e augusti.



En dag i förskoleklassen och på fritidshemmet

• 8.00-9.30 Ämnesinriktad 
undervisning 

• 9.30-10.00 Fruktstund med 
högläsning eller program som är 
kopplat till dagens ämne

• 10.00-10.30 Uteverksamhet

• 10.30-11.30 Fortsätter med dagens 
arbete och leker

• 11.30-12.00 Lunch

• 12.00-13.00 Uteverksamhet

• 13.00-14.00 Fritidshemsverksamhet

• 14.00-14.15 Mellanmål

• 14.15-15.00 Fritidshemsverksamhet

• 15.00-16.00 Styrda aktiviteter 

• 16.00-17.30 Uteverksamhet



Vad gör förskoleklassen i de olika ämnena?
• Svenska - Förskoleklassen arbetar med ljud, bokstäver och den fonologiska medvetenheten, Bornholms metoden.

• Matematik - Förskoleklassen arbetar under året med former, talen 0-10, mäta väga volym och jämföra, matematiska 

begrepp, tallinje och likhetstecknet.

• Bild & Form - Förskoleklassen arbetar med olika tekniker inom bild och form som är relaterade till det tematiska ämnet vi 

arbetar med.

• ASL – som är en förkortning för Att Skriva sig till Läsning. Förskoleklassen börjar tidig att arbeta med ASL eftersom det är 

ett prioriterat arbetssätt för Arnljotskolan.

• Teknik och programmering - Förskoleklassen får pröva på analog och digital programmering, bild-, ljud- och filmskapande.

• Tema - Förskoleklassen har fyra tema områden höst, vinter, vår och sommar

• Rörelse - Förskoleklassen har olika former av rörelse ute och inne, skridskor och skidor mm



Inskolning i förskoleklassen
• Vårdnadshavare har kontaktat skolan för att bestämma dag och tid för att start på fritids.

• När eleven kommer till skolan tar en pedagog emot eleven och visar till sin klädhängare 
på respektive avdelning. Där finns det uppsatta namnskyltar på klädskåpen. 
Pga sommarfritids kan det bli så att eleverna har verksamhet på en annan avdelning.

• Pedagog följer med elev och vårdnadshavare runt på skolan och visar toaletter och 
klassrum som används samt matsalen.

• Kontaktinformation och GDPR information ska lämnas in till skolan/fritidshemmet första 
dagen eleven startar. Specialkostblanketten lämnas in före midsommar till matsalen.

• Vårdnadshavare och pedagog kommer överens om hur resten av dagen skall se ut samt 
slut tid för dagen. Vårdnadshavare bestämmer om hen vill stanna på skolan eller lämna 
barnet och finnas tillgängliga på telefon.

• Alla vårdnadshavare ska vara tillgängliga på telefon.



Inskolningssamtal, utvecklingssamtal, föräldraråd

• Vi erbjuder inskolningssamtal under september.

• Utvecklingssamtal erbjuds på vårterminen.

• Arnljotskolan har Föräldraråd 1 gång per termin.



Skolverksamheten

• Det är obligatorisk närvaro och skolplikt i förskoleklass.

• I IST Dexter anmäler Ni elevens frånvaro i förskoleklass.
Har ni inte sedan tidigare inlogg så kommer Ni att få det via post.

• Frånvaro ska anmälas varje dag eleven är frånvarande.

• Förskoleklassens skoltid är kl. 8.00-11.30

• De fyra avdelningarna öppnas för skolverksamhet kl 7.30.

• Innan 7.30 är all verksamhet på Grön avdelning.

• Ledighet ska ansökas senast två veckor i förväg. Båda vårdnadshavare ska 
skriva under ledighetsansökan och lämnas in till klassföreståndare.



Fritidshemsverksamheten

• Fritids är öppet 6.30-17.30.
Vid behov öppet till 18:30. Behov av omsorg till 18.30 ska meddelas minst en vecka i förväg.

• I Tempus anmäler Ni elevens närvaro/frånvaro på fritidshemmet för 
de dagar ert barn har behov av fritids.

• Frukost för fritidshemsbarnen serveras klockan 7.00. 
Elever som ska äta frukost ska vara på fritids före klockan 7.00.

• Frukost serveras i matsalen på Grön avdelning.



Viktigt att alla elever har med sig

•Ombyte- vi är ute varje dag i alla väder så ta med ombyte och kläder efter väder 
samt regnkläder och stövlar.

•Märk kläderna med namn och telefonnummer. Kom ihåg att titta på 
klädvagnarna som finns på varje våning för borttappade kläder och annat. 

• Inneskor – eleven MÅSTE ha inneskor på sig när de befinner sig i skolan. Vi rör 
oss i trapphus, matsalar och ett måste att ha på vid snabb utrymning om t ex 
brandlarmet går.

•Vattenflaska - för att undvika smittspridning, ta med egen.



Viktiga blanketter att lämna första skoldagen

• Kontaktuppgifter.

• Samtycke för personuppgifter på Internet.

• Dessa skall lämnas in till skolan senast den dag inskolning i 
förskoleklass påbörjas, dock tidigast 3 augusti.

• Specialkost lämnas till matsalen före midsommar, alternativt skickas 
med post till rektor. Adress se utskickat brev.



Parkering för lämnande och hämtande

• Parkera endast på stora parkeringen vid 
Hälsocentralen.

• Parkeringstillstånd får Ni på skolan och detta
tillhandahåller parkering i 30 min.

• Förbjudet att köra bilar fram till skolan för att 
lämna/hämta elever, om inte parkeringstillstånd
för rörelsehindrade finns/beviljats.

• Förbjudet att stanna för att lämna/hämta elever framför skolan.
• Respektera skylten Förbud att stanna/parkera.



Skolskjuts

• För närmare information om skolskjutsar 
läs på Östersunds kommuns hemsida.

https://www.ostersund.se/barn-och-utbildning/
skolskjuts-och-ungdomskort/regler-for-skolskjuts.html

• Skolans personal hämtar och lämnar elever till skolskjuts bussarna på 
morgonen och eftermiddagen. 
Övriga bussturer får eleverna ta ansvar för själva.

https://www.ostersund.se/barn-och-utbildning/skolskjuts-och-ungdomskort/regler-for-skolskjuts.html


Skolsköterska

• Skolsköterskan har mottagning på tredje våningen i skolans 
huvudbyggnad (Gula huset). 

• Kontaktuppgifter: se Arnljotskolans hemsida.
https://www.ostersund.se/barn-och-utbildning/grundskola-och-forskoleklass/grundskolor/arnljotskolan.html

https://www.ostersund.se/barn-och-utbildning/grundskola-och-forskoleklass/grundskolor/arnljotskolan.html


Telefonnummer och kontakt information

När ni kontaktar skolan är det viktigt att Ni ringer till rätt 
avdelning om Ni vill lämna meddelande eller tala med särskild 
personal. 

Våning 2: FB Blå avdelning tel: 070-191 72 07

Våning 3: FC Röd avdelning tel: 070-191 72 06

Övriga kontaktuppgifter se Arnljotskolans hemsida: 

https://www.ostersund.se/ Arnljotskolan

https://www.ostersund.se/


Pedagoger i förskoleklasserna

Förskoleklass B

Lena Nyman-Persson, förskollärare

Marianne Persson, fritidspedagog

Förskoleklass C

Malin Lindé, förskollärare

Julia Lind, fritidspedagog



Tack för Ert förtroende och att Ni valde 
Arnljotskolan till Era förskoleklassbarn


