
Välkommen till 

Bergfotens skola



Bergfotens skola

Vi som är med ikväll är

Rektor: Tina Bennet

Bitr. rektor Kristina Mikler

Paula Karlsson lärare förskoleklass



Bergfoten skola F-6 skola med ca 300 elever 
och 40 personal.

Vanlig skola med ett klasslärarsystem, vilket innebär att det är 
två lärare i varje årskurs som delar på mentorskapet och 
undervisar i de ämnen de har behörighet i. En årskurs är en 
klass och delas upp efter behov. 
Skolsamverkan har vi i åk 1-3.
Eleverna är i sina klassrum och har begränsat antal vuxna 
under sin skoldag.



Fritids, 4 avdelningar

Sjöhästar-förskoleklass elever

Delfiner- elever 1-3 +öppning och stängningsfritids

Hajar- elever åk 1-3

Bläckfiskar elever åk 4-6



Förskoleklass obligatorisk från ht 2018

Vilket innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från 
höstterminen det år då de fyller sex år.

Vi tillämpar heldagsomsorg dvs lektioner och fritids är i våra förskoleklass 
lokaler och med samma pedagoger under hela dagen fram till 16.30.  
Därefter går alla elever i behov av fortsatt omsorg till vårt fritidshem 
Delfinerna.  
Öppning och stängningstider på Delfinerna är 6:30 – 8:00, 16:30 – 18:00.

Undervisningstiden är
måndagar 9:00 – 13:30
torsdagar – fredagar 8:00 – 13:30  



Läroplanens första del beskriver skolans värdegrund och 
uppdrag

andra delen innehåller övergripande mål och riktlinjer

tredje delen förtydligar förskoleklassens uppdrag, syftet 
med undervisningen och vilket centralt innehåll eleverna 
ska få möta.

Läroplan för förskoleklassen



Exempel på olika ämnen i förskoleklass 

klassråd

svenska matematik

skogen

So/no

idrott

Bild och form



Under fritidstiden är det barnen som väljer vad de vill göra, vara inne eller 
ute

Aktiviteter som barnen 
kan välja mellan kan 
vara: idrott, syverkstad, 
högläsning, massage, 
skapande, lära sig 
spela nya spel, utelek 
med mera…



Axplock ur verksamheten
• Bildstöd

• Samling, genomgång av dagen

• Läsförberedande

• Fonomix

• Styrda och valbara aktiviteter

• Matematik, svenska, so, no, idrott, bild 
och form, textilverkstad mm

• Matematiska begrepp

• Mönster

• Praktiskt

• Tematiskt

• Klassråd

• Samarbetsövningar

• Motorik, fin och grov



Varför Bergfotens skola?
• Personalen, engagerade, stabil, hög trivsel, bra på att se alla elever

• Bra storlek på skola, eleverna ”synliga”

• Behöriga lärare

• Goda resultat

• Rastverksamhet, ute miljö

• Hela skolans verksamhet under samma tak

• En vanlig skola som strävar efter en bra grund för varje elev.



Ansökningsförfarande
• Intagning förskoleklass (vi har 48 

platser)

• Syskonförtur boende i 
kommunen

• Närhetsprincipen

• Mer informaion: tyreso.se/skolval

• Vårdnadshavare till barn 
folkbokförda i Tyresö kommun 
väljer skola inför förskoleklass 
och årskurs 7. Skolvalet till 
läsåret 2021/2022 öppnar den 
18 januari 2021 och stänger den 
18 februari. Alla barn som är i 
rätt ålder och folkbokförda i 
Tyresö bjuds in för att att delta i 
skolvalet. Brev har skickats ut i 
december 2020.



Enskilda/privata frågor kan ni 
mejla till 

Bergfotensskola@tyreso.se

mailto:Bergfotensskola@tyreso.se


Tack för er uppmärksamhet!
Vi ser fram emot att ta hand om ert 

barn och ha er som vårdnadshavare 
hos på Bergfotens skola!
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