
 

220120 Öppet hus - Aspnässkolan 

Välkommen till Öppet hus 
den 20 januari kl 18.00 

på Aspnässkolan 
inför Skolvalet 

till förskoleklass ht 22 
Skolvalet gör ni vårdnadshavare på 

www.jarfalla.se/skolval 
under tiden 31 januari—14 februari 

www.jarfalla.se/skolval


Vi bjuder på lite 
gott medan ni 
får vänta 
utomhus på att 
besöka förskole-
klassernas 
lokaler en och 
en eller i par. 



Förskoleklassen består av 
52 elever som samsas om 
två stora klassrum och 
fyra olika mindre rum 
planerade för olika 
aktiviteter. 



 

Här ser ni 
Nansi, 
Tatiana och 
Hiam, tre av 
den 
personal 
som arbetar 
med 
förskoleklass 
detta läsår 



 

”Undervisningen ska ta tillvara 
elevernas nyfikenhet och ge dem 
möjlighet att utveckla sitt intresse 
för och sin förmåga att 
kommunicera med tal- och 
skriftspråk genom att ge dem 
möjligheter att läsa, lyssna på samt 
skriva och samtala om såväl 
skönlitteratur som andra typer av 
texter och händelser” Lgr11 





”Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet 
och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för 
matematik och förståelse för hur matematik kan 

användas i olika situationer.” Lgr11 

-



 

 

 
 

 

Förskoleklassens elever börjar sin skoldag 
kl.08:10 varje dag förutom måndagar då 
pedagogerna har arbetslagsmöte. 
Då börjar eleverna 09:10. 

Skoldagen pågår fram till kl.13:00 

Eleverna i förskoleklass har skolplikt från under 
skoldagens tider. 

Det är oerhört viktigt att komma i god tid så ert 
barn får all den undervisning hen har rätt till. 





I enkla lekar och 
spel uppmuntras 
barnen att 
utveckla sitt 
ordförråd. 



 Vi arbetar med våra nya Netsmart som arbetsverktyg i 
undervisningen. Det finns många bra pedagogiska appar att 
komplettera undervisningen med. 



 
 

 

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.” Lgr11 



 

Ett av de 
fyra små 
rummen 
för aktivitet 
med färre 
elever 



 
 

   

  

 
  

  

 

FRITIDS 
Kl 06:30 Öppning 
Kl 7:30 Frukost serveras 
Kl 8.00-13.00 Skoldag 
Kl 13.00 Fritids börjar om man anmält 

barnet 
Ca 14.30 Mellanmål serveras 
Ca.16:15 Fritdsavdelningarna slås ihop 

på stängningsavdelningen. 
Kl 17:30 Stängning 

Ansökan  om fritidshemsplats görs på 
Järfälla kommuns hemsida. 

”Undervisningen i 
fritidshemmet ska stimulera 

elevernas utveckling och 
lärande samt erbjuda 

eleverna en meningsfull 
fritid.” Lgr11 

https://8.00-13.00


 
 

När pedagogerna 
planerar aktiviteter på 
skolans baksida eller 
utanför skolan får alla 
barnen ta på sig en väst 
med skolans namn och ett 
kontakttelefonnummer på 
– allt för barnens trygghet 
och säkerhet. 



 
 

 

Skulle ert barn vara sjuk är det ert ansvar som 
vårdnadshavare att frånvaroanmäla ert barn. 

Det gör ni på Vklass . 
Vklass är skolans lärplattform och där 
kommunikation mellan skola och hem sker. 

Om inte ert barn är frånvaroanmält hör vi av oss 
från skolan för fråga var hen är. 

Vi strävar efter en sådan hög närvaro som 
möjligt för att eleverna ska kunna nå målen. 



  

  

Kommunikation skola - hem 

• Språksamtal - Viktigt att känna till vilka 
språk barnet omger sig med 

• Lära-känna-samtal - läsårets början 

• Utvecklingssamtal - 2 ggr/läsår 

• Veckobrev till er vårdnadshavare 

• Månadsbrev från rektor 



 

  

 

Språksamtal - Viktigt att känna till vilka 
språk barnet omger sig med 

Lära-känna-samtal - läsårets början 
Utvecklingssamtal - 2 ggr/läsår 
Veckobrev till er vårdnadshavare 
Månadsbrev från rektor 

Genom kunskapsscreeningarna 
Hitta språket och Hitta matematiken 
följer vi barnens kunskapsutveckling 
redan från början i förskoleklass 



  Övergång förskola - skola 

För att ditt barn ska känna sig tryggt redan från början är vi noga  med att få en 
överlämning från förskolan, och  vi startar läsåret med ”lära-känna-samtal” 

tillsammans med er vårdnadshavare. 



Vi ser fram emot att ha dig som 
vårdnadshavare på Aspnässkolan! 




