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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 och svenska

• Specialpedagog

• IT-pedagog

• Elevhälsoteam

Organisation



Digitalisering ASL Matematik

Tillgängliga 
lärmiljöer

Stöd





• Bemötande för elevens bästa

• Trygghet och studiero

• Pedagogiskt ledarskap

Gemensamt förhållningssätt



Gemensamt förhållningssätt

Tydligt ledarskap 
klassrummet

Lyssnar på 
eleverna

Närvarande och 
fokuserade 
pedagoger

Tillrättavisningar 
och goda 
exempel

Hög 
vuxennärvaro



• Ordningsregler

• PAX 

• Tydliga lektionsmål

• Faddergrupper

• Gemensamma traditioner, turneringar, friluftsdagar

• Elevråd

• Rastverksamhet

• Värdegrundslektioner”Bråka smartare”

• Rutiner vid kränkande behandling

Insatser för att skapa trygghet och studiero



• 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



Inskolning och föräldramöten sker i maj-juni



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/


Val till Förskoleklass 2021 



Välja skola

Syftet är att uppfylla skollagens intentioner kring huvudregeln, att barnet ska 
placeras där vårdnadshavare önskar att barnet ska gå. 

Vilka förväntas göra ett val av skola?
Alla vårdnadshavare till barn som fyller 6 år (val till förskoleklass) under året och 
är folkbokförda i Östersunds kommun väljer skola via e-tjänsten för skolvalet. 
Gäller för både kommunala och fristående skolor.



Tidplan och process

Vecka 45 Vecka 2 18-31 januari Vecka 7 I början 

av mars



Fritidshem

I samband med valet av skola kan du som vårdnadshavare ansöka om plats 
till fritidshem kopplat till de skolor som du söker.

Vet du redan idag att du har behov av fritidshemsplats, är det önskvärt att 
du ansöker om plats i samband med valet.

Fritidshemsverksamheten startar den första måndagen i augusti varje år 
och år 2021 är det den 2 augusti.

Om du är i behov av en plats från och med den 2 augusti bör din ansökan 
vara inne senast den sista maj för att hinna behandlas innan sommaren.



Hur gör jag för att välja?

Val av skola genomförs via en e-tjänst som kräver att du har en e-legitimation.

Du kommer i valet att behöva en e-postadress för att kunna få fortlöpande 
information om handläggningen.

Information om skolvalet och hur det genomförs finns på 
www.ostersund.se/skolval

http://www.ostersund.se/skolval


Urvalsprinciper

1. Vårdnadshavarnas önskemål 

2. Relativ närhet 



Urvalsprincip 1:

Vårdnadshavarnas önskemål gäller
alltid i första hand   



Urvalsprincip 2: Relativ närhet

Om antalet platser på en kommunal skola är färre än antalet 
sökande görs ett urval enligt principen om RELATIV NÄRHET.



Önskar du få hjälp med e-tjänsten för skolvalet?

Kundcenter

telefon  063-14 30 00

Ring gärna Kundcenter 

Innan besök

Besöksadress
Förlandsgränd 1C

831 34 Östersund

Närmaste busshållplats är "Östersund Stora Kyrkan" eller "Östersund Torg-

brinken".

Syntolkning av entrén kommer inom kort.

Öppettider för besök
Måndag–fredag: 08.00-16.00

Helger: Stängt

Ingång till kommunens kundcenter. Klicka på bilden för att förstora.

https://www.ostersund.se/images/18.1c9eb4ca16b237f846c2ca95/1597991338060/karta-osterang-ingang-receptionen.png


Information

Mer information om valet till förskoleklass hittar du på vår hemsida, 
www.ostersund.se/skolval

Där finns information om:

- Hur du gör valet till förskoleklass 

- Skolor och länkar till skolorna

- Urvalsprinciper

- Svar på vanliga frågor om skolvalet

Har du ytterligare frågor kontakta Kundcenter, 

063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se


