
VÄLKOMMEN TILL PLUGGPARADISET



Kvällens agenda:

❖Information om Pluggparadiset

❖Förskoleklass 

❖En dag i förskoleklass/Verksamheten

❖Skolvalet

❖Viktiga datum



Pluggparadiset är 
en skola där:

➢ alla elever ska känna sig trygga

➢ lärande och kunskapsutveckling står i 
fokus

➢ vi värnar om ett gott och respektfullt 
samarbete med vårdnadshavare.



• Pluggparadiset är en F – 5 skola. Elevantalet är i dag ca 355 elever 
fördelade på 13 klasser. 

• En byggnad med klassrum och intilliggande idrottshall. 

• Elever med annat modersmål än svenska erbjuds 
modersmålsundervisning.

• Vi har ett välfungerande Elevhälsoteam, med skolsköterska, skolpsykolog, 
skolkurator, speciallärare och rektorer. 



• Vi samarbetar med Ärentunaskolan, bl.a. i ämnena slöjd och musik. 

• Skolan har eget tillagningskök.

• På skolan finns skolbarnsomsorg (Fritids) för elever i skolår F – 3. Ca 240 elever 
finns inskrivna i skolbarnsomsorgen. Fritids öppnar kl. 06.30 och stänger kl. 17.30.

• Skolbarn har rätt till fritidshem om föräldrarna arbetar eller studerar. Du kan 
anmäla ditt barn till plats i fritidshem när barnet har fått sin skolplacering. Barn 
som börjar i förskoleklass kan få plats i fritidshem tidigast från och med 1 augusti.



Skillnad mellan 
förskolan och skolan:

• Förskoleklass och grundskola är obligatorisk. 

• Det råder Skolplikt.

• Vi följer våra styrdokument enligt Skollagen 
och läroplanen.



Syftet med förskoleklass enligt Lgr-11

• Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

➢ pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

➢ skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett 
demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

➢ kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

➢ skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

➢ använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera 
och lösa problem,

➢ utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och 
samhälle, och

➢ röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa 
och välbefinnande.



En dag i förskoleklass - Samling

Dagen börjar kl. 8.15 med 
en gemensam samling.

• Sjunger
• Upprop
• Dagens datum
• Dagens schema



En dag i förskoleklass- Arbetspass

Matematik 
• Praktiska övningar
• Siffror
• Ordningstal, talraden
• Former, sortering, 

mönster.



En dag i förskoleklass – Digitala 
verktyg och programmering



En dag i förskoleklass - Arbetspass

Svenska 
Vi arbetar bl.a. med rim och 
ramsor, högläsning, bokstavsljud 
genom bornholmsmodellen. Vi 
använder oss även av digitala 
hjälpmedel såsom Ipads.



En dag i förskoleklassen -
Värdegrund

Varje vecka har vi ett arbetspass som fördjupar 
sig i värdegrunden. T.ex. genom diskussioner, 
läsning och lekar samt arbetsmaterial. 



En dag i förskoleklass - Högläsning

Vi har högläsning varje 
dag där eleverna får ta 
del av många olika 
bokgenrer. 



En dag i förskoleklass –
Aktivitetsstund

I leken utvecklar barn sin 
fantasi, kreativitet samt 
förmåga att samspela 
med andra genom t.ex. 
lekgrupper.



En dag i förskoleklass – övriga 
ämnen

Naturskola
Vi är ute i skogen 
och naturen där vi 
leker och lär.



En dag i förskoleklass – övriga 
ämnen

Tema ger möjlighet till ett 
mångsidigt och sammanhängande 
lärande.



En dag i förskoleklass - Arbetspass

Bild 
Vi arbetar med lera, klipper 
& klistrar samt ritar & 
målar.



En dag i förskoleklass – övriga 
ämnen

Idrott - här tränas grundrörelserna 
på många olika sätt. 
• Lekar
• Redskapsgymnastik
• Bollekar
• Simundervisning



En dag i förskoleklass – övriga 
ämnen

Musik - Vi sjunger, leker, spelar & dansar 
tillsammans och vi har också tillgång till 
musiksalen.



En dag i förskoleklass 

Dagen slutar kl. 13.20, 
därefter tar fritids över 
för de barn som är i 
behov av det.



Dags för 
skolval 2019
10 – 31 januari 2019

Ansök genom eBarnUngdom

Beslut meddelas 1-12 mars 2019



Skolvalet 
2019 gäller 
barn som:

• ska börja förskoleklass

• går sista årskursen i sin 
nuvarande skola: trean, 
femman eller sexan

• redan står i kö till en 
fristående skola

• kommer inflyttande från en 
annan kommun och kan 
uppvisa bostadskontrakt.

Skolvalet 2019 pågår 10 – 31 

januari



Läs på om skolvalet i god tid
för ett aktivt och bra val

Skolvalet sker 10–31 januari 2019. Du kan förbereda dig inför 

skolvalet genom att:

• läsa om skolvalet, vilka principer som gäller för urvalet och 

se filmen om skolvalet på www.uppsala.se/skolval

• logga in i eBarnUngdom och uppdatera dina kontaktuppgifter,

e-postadress och telefonnummer. Om ni är två vårdnadshavare 

behöver ni båda kunna logga in och bekräfta valet, även om ni 

inte gör det samtidigt. 
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http://www.uppsala.se/skolval


Skolvalet är viktigt!

Förra året fick 95 % 

av de som gjort ett 

aktivt val något av 

sina tre alternativ. 



När 
skolvalet 
öppnar

Under perioden 

10-31 januari 2019 kan du 

söka skola i eBarnUngdom.

Sök tre alternativ så försöker 

kommunen erbjuda någon av 

skolorna. 

Syskonförtur och relativ närhet 

avgör vem som får platsen.

1-12 mars får du beslut om 

placering i eBarnUngdom. Om ni är två vårdnadshavare måste 

båda skriva under i eBarnUngdom. 



Behöver du hjälp med din 
ansökan?

Under perioden 10-31 januari kan du få hjälp i 

kommuninformationen på Stationsgatan 12 i Uppsala.

Då finns antagning grundskola på plats varje dag 9.00-17.00,

lunchstängt 13.00-13.30. Även med arabisktalande personal.  

Ta med legitimation.
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Om ditt barn vill byta skola,
utöver skolvalet

• Gäller årskurser som inte berörs av skolvalet

• Om du ansöker om byte och ditt barn får någon av de sökta skolorna 
gör vi en direktplacering. 

• Det innebär att vi inte skickar ut något erbjudande. Ni får i stället ett 
beslut direkt om ny placering och ditt barn förlorar sin nuvarande 
skolplats inför nästa läsår. 
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Har du 
frågor 

redan nu?
Många svar hittar du på 
uppsala.se/skolval. Där finns: 

• en film om relativ närhet och 
hur urvalet går till 

• en instruktionsfilm hur du 
ansöker i eBarnUngdom, 
med förklarande text på 
många språk

• Information om skolskjuts 
och elevresor.

Vill du nå antagning grundskola gör du det 

enklast  

via e-post: 

antagning.grundskola@uppsala.se

Telefon: 0771-727 001, måndag-torsdag 

9.30-11.30
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Viktiga datum 

• Skolvalet öppet  10-31 januari. 

• Mellan 1-12 mars får vårdnadshavare besked om skolplacering – går att se i e-

barnungdom. 

• Klasslistorna är färdiga i april och skickas hem tillsammans med informationsbrev.

• Hälsa-på-dag/Karuselldag onsdag 22 maj kl. 09.00-10.00. 

• Barnomsorg/fritids från 1 augusti, fritids stängt måndag 12 augusti och tisdag 13 

augusti. 

• Skolstart måndag 19 augusti kl. 08.15-13.20. 

• Föräldramöte onsdag 22 maj kl. 18.00-19.30. 



Kontakta oss gärna med dina frågor 
och funderingar:

Jenny Norman
Skoladministratör
jenny.norman@skola.uppsala.se

018-727 77 08

Matilda Presthus, bitr. rektor

Matilda.presthus@uppsala.se

0725-80 56 51

Ulrika Nissemark Rektor 

ulrika.nissemark@uppsala.se

072-519 65 03

Antagningsenheten 

antagning.grundskola@uppsala.se

018- 727 04 00

mailto:jenny.norman@skola.uppsala.se
mailto:Matilda.presthus@uppsala.se
mailto:ulrika.nissemark@uppsala.se
mailto:antagning.grundskola@uppsala.se

