
Välkommen till Fagervallsskolan  
läsåret 2020/21 

 

Hösten närmar sig och det är snart dags för skolstart. V. 32 börjar vi 
inskolningar till fritidshemmet och den 20 augusti börjar skolan och 
förskoleklassverksamheten för ditt barn. Inskolningsperioden sker mellan 
den 3/8 - 20/8. Inskolning sker utifrån vårdnadshavarens 
arbetsbehov samt rådande situation kring coronaviruset där 
samhällsviktiga yrken prioriteras.  

Inskolningen för ditt barn kommer ske på följande vis:  

Dag 1  
Gruppinskolning 2 timmar. 5-6 barn/ grupp 
Genomgång av verksamhet, lokaler, personuppgifter, ev. allergier.  
  
Dag 2  
Elev och vårdnadshavare är tillsammans på fritids och eleven äter lunch, 
ca 3 timmar.  
  

Dag 3  
Eleven är på fritids, 4-6 timmar.  
Vårdnadshavaren finns tillgänglig vid behov.  
 Vårdnadshavare och personal samråder om 
det föreligger behov av fortsatt inskolning.  
 
Vi ber er ringa till Förskoleklassens fritidshem och boka tid för 
inskolning. Boka senast den 18/6 
Telefonnummer: 070-453 69 26 eller maila: 
Cecilia.stenberg@ostersund.se 
Anna-Karin.oman@ostersund.se 
 
Ni kan nå oss mellan 8.00-16.30.  
 



Vi som kommer att möta Er och era barn vid inskolningen heter 
Cecilia Stenberg och Anna-Karin Öman. Vid skolstart möter ni även 
klasslärarna. 
 

     
 
Cecilia, fritidspedagog Anna-Karin, fritidspedagog 
 

   
 
Görel, klasslärare  Jörgen, klasslärare 
 
  
  



Förskoleklassens verksamhet 
 

Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och  
lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. 
Utbildningen ska utgå ifrån en helhetssyn på eleven och  
elevens behov. 
Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social  
gemenskap. I förskoleklassen arbetar vi med följande centrala 
innehåll: Språk, matematik, natur, teknik och samhälle, lekar och 
fysisk aktivitetet samt skapande och estetiska uttrycksformer. 

 
 

Fritidshemmets verksamhet 
 

    Undervisningen på fritidshemmet ska komplettera 
förskoleklassverksamheten och   

    behandlar följande centrala innehåll: Språk och kommunikation, 
Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och samhälle, 
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse  

    Fritidsverksamheten ska utveckla och utmana eleverna till nya 
färdigheter och förmågor samt erbjuda tid till rekreation och 
återhämtning.  

 

Fritidshemmet är till för elever vars vårdnadshavare arbetar, söker 
arbete eller studerar. Elever till föräldrar som är föräldralediga eller 
arbetssökande får vistas på fritids 10 tim/vecka (ej lov) 

Fritidshemmets verksamhet bedrivs i skolans lokaler 06.30-7.30 
samt 11.30-18.30. Vårdnadshavarens arbetstider styr elevens 
vistelsetid på fritidshemmet. 

  



Nedan ser ni bilder med exempel på hur verksamheten kan se ut i 
förskoleklass och fritids på Fagervallsskolan.  
      
      
      
      
      
      
      
   





 
 


