
Välkommen
till

Njupkärrs skola



Njupkärrs skola – En skola att växa i
 F-6 skola

 Ca 300 elever

 Ca 40 pedagoger

 Förskoleklass 45-50 st elever

 2 st klasser/årskurs

 Behöriga och legitimerade lärare, lärare i fritidshem samt förskollärare



Skolledning
 Maria Larsson Busse, rektor
 Viktoria Mattsson, bitr rektor 

 Skolsköterska
 Kurator
 Speciallärare (3 st)
 Lärare i svenska som andra språk (2,5 st)
 Skolpsykolog

Elevhälsoteam



Pedagoger i förskoleklass 20/21
 Maria Sundström, lärare

 Jeanette Östman, lärare

 Tess Holmboe, förskollärare

 Sussie Sjöblom, förskollärare

 Tilde Jansson, barnskötare

 Anna Ljungheimer, lärare i idrott

 Katharina Sparrwardt, speciallärare



Förskoleklass
 From 2018 obligatoriskt för alla sexåringar

 Skoldag 8-13, därefter undervisning i fritidshem (avgift).

 From 2019, obligatorisk kartläggning inom språklig och matematisk 
förmåga.

 Verksamheten styrs av Lgr 11 – läroplanen för
grundskola, förskoleklass och fritidshem.



Förskoleklassens uppdrag

 Skapa relationer utifrån ett demokratiskt  och empatiskt förhållningssätt

 Kommunicera i tal och skrift

 Använda matematik för att kommunicera och lösa problem

 Utforska natur, teknik och samhälle

 Rörelse och fysisk aktivitet, skapande och kreativitet

 Pröva, utveckla idéer, lösa problem, omsätta idéer i handling

Undervisningen i förskoleklass ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot 
de kunskapskrav som finns i årskurs 3, 6, 9.

Utveckla elevernas förmåga att:



Lärande och trygghet i fokus
 Vårt förhållningssätt : ”Alla barn gör rätt om de kan”

 Tillgänglig lärmiljö (fysisk, språklig, pedagogisk)

 En skoldag med rutiner och struktur

 Organiserad rastverksamhet - Trivselskola med trivselledare

 Trygghet och studiero: Systematiskt arbete med främjande och 
förebyggande åtgärder.

 Kooperativt lärande



Kooperativt lärande
• Kooperativt Lärande är ett förhållningsätt 

och en metodik för hur läraren kan 
organisera elevernas interaktion med 
varandra genom olika strukturer.

• Eleverna samarbetar efter bestämda 
principer för att uppnå hög delaktighet och 
ett dialogiskt klassrum.

• Strukturerna bidrar till lärprocesser av hög 
kvalitet.



En skoldag i förskoleklass
 Start kl 8 (kl 9 på måndagar)

 08 - 08.30 Samling 

 Kl 08.30 - 9.30 Arbetspass

 Kl 9.30 - 10.00 Fruktstund med högläsning

 Kl 10 - 10.30 Rast

 Kl 10.30 – 11.40 Arbetspass

 Kl 11.50 – 11.40 Lunch

 Kl 12.40 - 13.00 Avslutning  

 Kl 13 . Fritids börjar



Kristallen
 I vår läroplan står det beskrivet att förskoleklassen ska arbeta med 

områdena värdegrund, matematik, svenska, naturkunskap, teknik 
och estetiska lärprocesser. 

 Vi lägger stor vikt kring trygghet och att skapa en lustfylld känsla 
hos eleven. Det ska vara roligt att gå i skolan och lära sig nya saker.



Svenska 
• Lyssna och samtala
• Vi arbetar med språklekar utifrån Bornholmsmodellen

för att utveckla fonologisk medvetenhet.
• Lära sig följa instruktioner
• Sagor
• Rim och ramsor
• Stavelser



Matematik
 Siffror

 Mönster

 Sortera

 Volym, väga och mäta

 Geometriska former

 Veckodagar, månader, år

 Följa och förstå matematiska 
resonemang

 Programmering 



Fritidshem

14:15
Mellanmål

06:30-07:30 
Morgonfritids i matsalen

med frukost. Sen utefritids på morgonen

13:00
Fritids börjar

17:00-18:00
Stängningsfritids



Fritidshemmets uppdrag
• Komplettera utbildningen i förskoleklassen 

och skolan inom tex språk, skapande, 
natur och samhälle, lekar, fysiska 
aktiviteter och utevistelse.

• Upplevelsebaserat och grupporienterat 
lärande.

• Utgå från elevernas intresse och initiativ.

• Ta hänsyn till elevernas behov av balans 
mellan aktivitet och vila.



Vi i förskoleklass finns på Instagram: 
kristallennjupkarr



Viktiga datum
 18 februari – sista dag för ansökan till förskoleklass.

Båda vårdnadshavare godkänner skolvalet.

 Besked om skolplacering under mars-april.

 Vecka 33, måndag 16/8 tar skolan över ansvaret från förskolan. Om 
behov föreligger – ansök om plats på fritidshem från detta datum.

 Inskolning till förskoleklass vecka 33.

 Onsdag 18 augusti – skolstart. Förskoleklass följer skolans 
kalendarium.

16



18 februari – sista dag för ansökan 
till förskoleklass.

Vi ser framemot att få träffa era barn 
till hösten.

Välkomna till Njupkärrs skola!




	Välkommen� till� Njupkärrs skola
	Njupkärrs skola – En skola att växa i
	Skolledning
	Pedagoger i förskoleklass 20/21
	Förskoleklass
	Förskoleklassens uppdrag
	Lärande och trygghet i fokus
	Kooperativt lärande
	En skoldag i förskoleklass
	Kristallen
	Svenska 
	Matematik
	Fritidshem
	Bildnummer 14
	Bildnummer 15
	Viktiga datum
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18

