
Hanvikens Skola



Några fakta om Hanvikens skola

• Idag 460 elever

• Ca 360 elever går på vårt fritidshem

• 64 medarbetare

• F-3 har klasslärare

• 4-6 har klasslärare och ämneslärare



Skolplikt

• Förskoleklass omfattas av skolplikten

• Minst 525 timmar/läsår (3timmar/dag)

• Skoldagen börjar 8:30 och avslutas 13:30

• Före och efter skoldagen är det fritidshemstid
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centrala 
innehåll 





Hanvikens skolas fritidshem

• Fritidshem och skola är i samma lokaler. Denna del 

kallas Kobben.

• Fritidshemmet på Kobben är öppet 7.30 - 16.45

• Öppnings- och stängningsavdelningen  har tiderna 

6.30 och 18.00

• Frukost serveras i matsalen mellan 7.00 - 7.30

• Frukost föranmäls med ifylld blankett. 

• Alla barn i förskoleklass är ute fram till 8.30

 



Fritidshemmets centrala innehåll
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Ansvar och inflytande för eleven

• Klassråd och fritidsråd

• Elevråd och matråd 

• Trygghetsenkät och trygghetsvandringar



Traditioner

• Hanviksspåret

• FN - samling

• Nobellunch

• Julmarknad

• Skräpplockardag

• Fritidshemmens dag

• Öppet hus

• Hanviksruset

• Hanviksloppet

• Hela skolan vandrar

 



Ansvar och delaktighet - Vårdnadshavare

• V-klass

– Veckobrev

– Frånvaroanmälan

– Information från skolledning och pedagoger

• Utvecklingssamtal

• Öppet hus

• Föräldramöten och informationsmöten



HSFF - Hanvikens skolas föräldraförening

• Julmarknad

• Hanviksruset

• Bidrag till klasskassor

• Skoltröjor och skolmössor

Kontakt styrelsen@hsff.se

mailto:styrelsen@hsff.se


Motivet har en elev på skolan hittat på



Introduktionsveckor vid terminsstart

De första veckorna arbetar vi mycket med att få ihop 

en trygg grupp där varje barn ska känna sig sedd, 

hörd och värdefull. Detta gör vi genom

• samarbetsövningar och lära känna lekar

• träna på hur man är en bra vän

• lära sig hitta på Hanvikens skola

• lära sig vilka regler som gäller på skolan



Höstens intag

Hösten 2022 tar vi in 72 elever i förskoleklass. 

De delas in i 3 klasser.

• Syskonförtur

• Relativ närhet - Ami har förtur till Hanviken

Här bor 
Ami

Hanvikens 
skola

Här bor 
Maria

Bergfotens  
skola



Vad händer nu?

➔ Ansök via e-tjänstportalen. Stängs 20/2

➔ Beslut om skolplacering kommer i april

➔ Tacka ja och ansök om fritidshemsplats

➔ Tacka ja till fritidshemsplats

➔ Meddela förskolan att ni godkänner att 

information om ert barn delas med skolan

➔ Förskolan kan föreslå tidigt möte med förskola, 

skola och vårdnadshavare



Information om mitt barn och klassindelning

Skolan gör klassindelningen efter att vi fått 

information från förskolor och pedagogisk omsorg. 

Om du vill ge information om ditt barn så kontakta 

maria.nyberg@tyreso.se



Några av skälen till att söka Hanvikens skola

• Tryggt och trivsamt med kunnig och engagerad personal

• Fokus på lärande med inarbetade rutiner för 

resultatuppföljning

• Stor och inspirerande skolgård med angränsande skog

• Kreativt fritidshem med välplanerad rastverksamhet

• Kompetent elevhälsoteam

• IT som en viktig del av lärandet



Kontaktuppgifter

Rektor Ami Thunqvist 0736887301

ami.thunqvist@tyreso.se

Biträdande rektor Maria Nyberg 0857827302

maria.nyberg@tyreso.se

Administrativ chef Susanna Neill 0857827300

susanna.neill@tyreso.se

mailto:ami.thunqvist@tyreso.se
mailto:maria.nyberg@tyreso.se
mailto:susanna.neill@tyreso.se


Kobbens fritidshemsrum



Kobbens lekrum



Kobbens fritidsrum



Kobbens legorum



Här tar vi maten



Stora matsalen



Lilla matsalen




