Välkommen
till Pluggparadisets
förskoleklasser
Läsåret 2019-2020

Dagordning

o Presentation av personal
o Bocka för ditt barns namn på klasslistan
o Fyll i ditt omsorgsbehov. OBS! Ansök om Fritids på
e-barnungdom.
o Presentation av foldern
o Förväntansdokument och blanketter
o Presentation av vad eleverna kommer att göra under
året i förskoleklass
o Frågor och funderingar
o Klassrumsbesök

Personal i förskoleklass:
Klass A: Sara Naess, Christina ”Titti” Jansson
Klass B: Emma Granqvist, Mariselena Guglielmi

Rektor: Ulrika Nissemark
Biträdande rektor: Matilda Presthus
Kort information:
Skolbarnsomsorgen öppnar kl.6.30 och stänger kl. 17:30
När Ni lämnar och hämtar ert barn kontakta alltid en ur
personalen.
Tänk på att i god tid meddela oss om Ert barn ska vara
ledig. Sjukanmälan görs via Skola24 på
telefonnummer; 0515-777 601
Pluggparadiset är en parfym- och nötfri skola.
Skolan ansvarar ej för leksaker som barnen har med
hemifrån.
Skolstart
Skolan börjar måndagen den 19 augusti kl.8.15
Fritids
5/8-16/8 är fritids sammanslaget F-3

Obligatorisk förskoleklass

Fr.o.m. augusti 2018 blev det obligatorisk förskoleklass för alla
6-åringar i Sverige.
Det innebär att alla 6-åringar får samma utgångsläge inför sin
vidare skolgång. Det innebär också obligatorisk närvaro.
Den 1/7 2019 kommer skolverket ut med en kartläggning som
ska genomföras med varje elev i förskoleklass. ”Hitta
matematiken” och ”Hitta språket”
Utifrån denna kartläggnings resultat får vi en riktlinje på hur vi
ska lägga upp undervisningen på bästa sätt för eleverna.
Denna kartläggning ingår i den garanti som skolverket
upprättat -”Läsa, skriva, räkna garantin”.

Läsårstider:
Höstterminen börjar måndagen den 19/8-19 och slutar torsdagen den 20/12-19.
Lovdagar ht-19
Lovdag: fredag 27 september.
Höstlov: måndag 28 oktober–fredag 1 november (vecka 44)

Vårterminen börjar den 9/1-20 och slutar
den 9/6-20.
Lovdagar vt-20
Lovdagar
Sportlov: måndag 17 februari–fredag 21 februari (vecka 8)
Påsklov: måndag 6 april–måndag 13 april (vecka 15)
Valborg och första maj: torsdag 30 april–fredag 1 maj
Kristihimmelfärd: torsdag 21 maj–fredag 22 maj
Fritids har öppet under alla lovdagar med undantag för röda dagar.
Fritids har stängt fyra studiedagar per kalenderår. Under höstterminen 2019 är Fritids
stängt för planering studiedagarna måndagen den 12/8 och tisdagen den 13/8.

Ledighet
Grundprincipen är att skolans undervisning är obligatorisk. Ledigheter utöver
de ordinarie loven beviljas därför endast i undantagsfall. Kortare ledighet kan
beviljas för enskilda angelägenheter, längre ledighet beviljas endast om det
finns synnerliga skäl.
Beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens
skolsituation.
I bedömningen övervägs följande faktorer:
• Frånvarons längd
• Elevens studiesituation
• Ledighetens angelägenhet för eleven
• Möjligheten att kompensera för den förlorade undervisningen
Ledighetsansökan ska fyllas i av vårdnadshavaren och lämnas in till skolan i
god tid (minst 2-3 veckor) innan den önskade ledigheten.
Blankett för ledighetsansökan finns på skolexpeditionen och på skolans
webbsida.

En dag i förskoleklass
08.15
08.30
09.00
09.20
09.40
10.30
11.00
11.30
12.15
13.15

Skolstart
Samling
Arbetspass
Högläsning
Rast
Arbetspass
Lunch
Rast
Arbetspass
Aktivitetsstund
Avslutning skoldagen, fritids börjar för de
elever som är inskrivna i fritidshemmet.

Förskoleklassen läsåret 2019/2020

Under året i förskoleklass arbetar vi bl.a. med
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Svenska - Bornholmsmodellen
Idrott
Grundläggande matematik
Programmering – analogt och digitalt
Musik
Bild, form och skapande
Naturskola
Lek
Hälsa
Värdegrundsarbete

Kartläggningen i förskoleklass

•

Under höstterminen kommer eleverna att genomföra skolverkets kartläggning för
förskoleklass "Hitta språket" och "Hitta matematiken".

•

Utifrån resultatet av denna kartläggning kommer vi sedan att planera den
fortsatta undervisningen i förskoleklassen.

UNIKUM:
Vi använder oss av UNIKUM.
Där skriver vi blogginlägg och kan lägga in elevernas utveckling och lärande i
deras egna personliga lärloggar.
Utvecklingssamtal kommer att utgå från Unikum och våra terminsplaneringar
kommer att läggas in där så ni kan följa vad vi gör under de olika veckorna.
På unikum kommer även allmän information från skolan att finnas.
Fritids använder också Unikum som en kontaktkanal för er som har era barn på
fritids.
Gå gärna in och godkänn att vi får ta del av elevens tidigare lärloggar och
utvecklingssamtal. Detta görs genom att gå in på Unikum – klicka på barnets
namn - inställningar - scrolla ner och kryssa i rutorna för övergång till annan
skola.

Kläder:
Barnet bör alltid ha extra kläder liggande i sin låda.
Vid blött väder behöver barnen ha regnkläder och stövlar på skolan.
Vid utedag bör barnen ha med sig:
ryggsäck
lämplig klädsel
sittunderlag
När barnen har idrott, bör de ha med sig:
idrottsskor
idrottskläder
Vi provar att duscha några gånger på vårterminen. Då behöver de även ha
med sig en handduk. När detta sker kommer ni få mer information om senare.

Föräldramöte:

Torsdagen 5/9 Kl. 18:00-19:00
Vi kommer då att presentera schema samt berätta lite närmare vad vi gjort under
de första veckorna.

Utvecklingssamtal:
2 gånger/läsår.
Ett på höstterminen och ett på vårterminen.
Gå in på Unikum och fyll i tillsammans med ditt barn inför samtalet.
Vill man ha ett samtal med oss lärare direkt vid höstterminens början kan man
komma till oss och boka in det.

Fritids informerar
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

06:30 fritids öppnar (gemensamt F-3)
06:45 - 07:00 frukost för de barn som anmält behov
7.45 förskoleklass hämtas av personal på morgonfritids och klär på sig och går ut. Dörren vid förskoleklass
öppnas och ALLA barn även de som kommer med sina föräldrar är ute till det ringer in.
8:15 skolan ringer in
13:15 fritidssamling
13:30 -14.00 mellanmål i matsalen
14:00 är vi ute på gården och leker om vi inte har utflyktsdag
14:45 barnen väljer aktiviteter på tavlan vad som finns just den dagen
16:15 -16:30 samling innan det är dags att gå till stängningsfritids, dörren vid förskoleklass låses kl. 16:30.
17:30 fritids stänger (gemensamt F-3)

•
•

Viktigt med extra kläder
Namna alla kläder och skor

•
•
•
•
•

Sommarfritids
V 31,32,33
V31,32 behöver det inte vara ordinarie personal på plats då vi fortfarande går på sommarschema
V. 33 är fritids stängt mån 12/8 och tisdag 13/8. Ordinarie personal är tillbaka på Pluggparadiset.
Viktigt att ni fyller i vilken vecka/datum just ditt barn börjar.
Tänk på att det är sommarfritids, vi har ingen inskolning på fritids utan du avgör själv om ditt barn behöver
kortare dagar i början.

Innan ni går till klassrummet..

Kom ihåg att skriva upp när ditt barn ska börja på fritids.
Om du idag inte vet när ditt barn ska börja på fritids ser vi gärna att ni
mailar in det till Mariselena eller Titti så fort ni vet. Det underlättar vår
planering med personal och beställning av mat.
Mailadresserna finns i foldern eller på hemsidan.
www.pluggparadiset.uppsala.se

