
Välkommen till

Granbackaskolans förskoleklasser



• I och med rådande situation med Covid-19 uteblir årets informationsmöte inför 

skolstart 2021.

• Informationen som skulle tagits upp på informationsmötet kommer istället här.
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Granbackaskolan F - 3

• En skola med cirka 270 elever i åldershomogena klasser

• Fritidshem årskurs F-3

• Goda resultat på tester i läs- och skrivförmåga/språkliga färdigheter

Vad behöver ni vårdnadshavare tänka på?

• Prata väl om skolan, kamrater och personal

• Läs för era barn, ger goda resultat i alla ämnen
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• På Granbackaskolan finns de tre förskoleklasser - FA, FB, FC.

• Skoltiderna för förskoleklassen är 08.30 – 14.00

• I förskoleklassen är det skolplikt. Det innebär att du som vårdnadshavare 

behöver anmäla om ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom.

• Sjukanmälan görs via lärplattformen Infomentor.
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Förskoleklassen obligatorisk

• Att gå i skolan är en rättighet för alla barn och ungdomar i åldern 6 till 16 år och 
förskoleklass och grundskola är obligatorisk enligt skollagen. Detta innebär att alla elever i 
förskoleklass till och med årskurs 9 har skolplikt. Vårdnadshavarens uppgift är att se till att
barnet går till skolan och skolans uppgift är att se till att eleven är där. Kommunen som 
huvudman för skolan har det yttersta ansvaret för att alla elever i kommunen ska få sin rätt
till utbildning tillgodosedd.

• I Solna stad finns en för alla skolor gemensam rutin för att främja skolnärvaro. Syftet är att 
tidigt upptäcka och identifiera problematisk skolfrånvaro. Rutinen syftar till att skapa ett 
tydligt och väl förankrat arbete som bidrar till att fånga upp elever som har någon form av 
problematisk skolfrånvaro och skapa goda förutsättningar för att skydda elever från
framtida skolproblem.
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Lärplattformen Infomentor

Lärplattformen Infomentor

• Du som elev eller vårdnadshavare kan få snabb tillgång till information om 
skolan och skolarbetet via Solna stads lärplattform Infomentor. Där kan du följa
elevens utveckling, kommunicera med skolans personal och anmäla frånvaro.
Här får du instruktioner om hur du loggar in i lärplattformen.

• Solna stads grundskolor använder lärplattformen Infomentor för att underlätta
hanteringen av läxor, uppgifter, elevdokumentation, individuella 
utvecklingsplaner, närvarohantering och daglig kommunikation mellan skola och
hem.
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https://www.solna.se/barn--utbildning/skolbarn/larplattform-infomentor


En dag i förskoleklass

Innehållet i de olika arbetspassen är

bland annat Svenska, Matematik, 

NO/SO, Bild, Musik med mera.
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Kartläggning i förskoleklass

• Skolverkets obligatoriska ”Kartläggning i förskoleklass” (Hitta Språket samt Hitta 

matematiken) genomförs under höstterminen.

• Syftet är att uppmärksamma hur eleverna ligger till kunskapsmässigt.

• Dels för att anpassa verksamheten i sin helhet, dels för att ge extra 

stöd/utmaningar kunskapsmässigt utifrån den enskilda elevens behov inför 

fortsatt skolgång.
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Under året i förskoleklass får eleverna möjlighet att bekanta sig med och 

vidareutveckla sina kunskaper inom följande övergripande ämnesområden:
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Syfte läroplanen, 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.
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Centralt innehåll läroplanen, Lgr 11

Språk och kommunikation
• Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika

områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

• Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

• Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

• Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

• Rim, ramsor och andra ordlekar.

• Digitala verktyg och medier för kommunikation.

• Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

• Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och

yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
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Centralt innehåll läroplanen, Lgr 11

Skapande och estetiska

uttrycksformer
• Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama

och andra estetiska uttrycksformer.

• Olika material, redskap och tekniker för att 

skapa och uttrycka sig.

• Tolka och samtala om innehåll och budskap i

olika estetiska uttryck.

• Digitala verktyg för framställning av olika 

estetiska uttryck.

Lekar, fysiska aktiviteter och

utevistelse

• Initiera, organisera och delta i lekar av olika

slag.

• Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under

olika årstider och i olika väder.

• Säkerhet och hänsyn till miljö och andra

människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

• Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de

påverkar hälsa och välbefinnande
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Centralt innehåll läroplanen, Lgr 11
Natur, teknik och samhälle
• Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, 

mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord 

och bilder eller enkla tabeller och diagram.

• Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan

fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

• Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

• Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas 

erfarenheter och intressen.

• Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

• Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och

synliga astronomiska fenomen.

• Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

• Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

• Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
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Centralt innehåll läroplanen, Lgr 11

Matematiska resonemang och uttrycksformer

• Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problem ställningar

samt olika sätt att lösa problem.

• Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och 

ordning. Del av helhet och del av antal.

• Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge,
form, riktning, mönster, tid och förändring.
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Sommarfritids
• Skolan tar över ansvaret för sommaromsorgen den 1 augusti.

• Måndagen den 2 augusti finns sommarfritids att tillgå för de som anmält behov.

• Måndag den 16 augusti är fritids stängt pga planeringsdag. Jourfritids finns med 

vikarier och eventuellt på annan skola.

• Under sommarfritids finns inte ordinarie personal att tillgå.

• Eleven kan behöva en inskolning till den nya miljön, ni som vårdnadshavare kan
behövas i närheten eller kunna nås per omgående
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En dag på fritids
• Öppning 06.30, då alternerar alla pedagoger på skolan d v s, vi finns inte alltid tillgängliga.

• Frukost, en enklare frukost serveras mellan klockan 06.30-07.00.

• Klockan 07.30 går alla ut och verksamheten fortsätter utomhus fram till skolstart.

• Under rasterna bedrivs rastpedagogik så som lekar, spel och aktiviteter.

• Lunch. Under lunchen finns fritidspersonalen ofta med.

• Efter att skolverksamheten slutat tar fritids vid. Vi går ut och leker tills vi äter mellanmål.

• Mellanmål. Innan mellanmål ställer vi upp vid matsalstrappen för att pricka av oss.

• Aktiviteter under fritidshemstid. Under fritidshemstid pågår olika aktiviteter, ofta indelade i mindre grupper för att nå så många
elever som möjligt

• Vid 16.30 erbjuds frukt och därefter gå eleverna i samlad trupp till stängningsfritids.

• På stängningsfritids alternerar alla pedagoger på skolan och därför finns vi inte alltid där. Fritids stänger klockan 18.00.
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Elevhälsoteam Granbackaskolan

• Daniel Palm, rektor

• Eva Medin, specialpedagog

• Lisa Rydstad , skolpsykolog

• Jessica Lommerdal, kurator

• Petra Westman, skolsköterska

• Helka Widengren, skolläkare
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Läsårsdata 2021- 2022
Höstterminen 2021

• Läsårets första skoldag: onsdag 18 augusti

• Höstlov: 1-5 november (vecka 44)

• Terminens sista skoldag: onsdag 22 december

Vårterminen 2022

• Terminsstart: onsdag 12 januari

• Sportlov: 28 februari - 4 mars (vecka9)

• Påsklov: 11-15april (vecka 15)

• Lovdag: fredag 27 maj 

• Sommaravslutning: fredag 10 juni 
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Kontaktuppgifter
Jessica Sander-Jönsson 

Pedagogiskt ansvarig för förskoleklass  

Jessica.sander-jonsson@solna.se

Maud Rosenquist

Pedagogiskt ansvarig för förskoleklass  

Maud.rosenquist@solna.se

Fredrik Engström

Ansvarig för fritidshemmet

Fredrik.engstrom@solna.se

19

mailto:Jessica.sander-jonsson@solna.se
mailto:Maud.rosenquist@solna.se
mailto:Fredrik.engstrom@solna.se


Med önskan om ett roligt och lärorikt 

år i förskoleklass hos oss på 

Granbackaskolan.
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