
Välkomna till Olovslundskolan
Vår vision:

”Skolan där alla lyckas”



Ololvslundskolan F-6
Läsåret 2021-2022

650 elever

95 anställda

Skola med samundervisning och grundsärskola F-6

28 klasser F-6

Fem fritidshem

Fritidsklubb



Normer och värden

Elevhälsoteamet (EHT) hanterar skolans trygghetsärenden.

Skolan bedriver kontinuerligt ett arbete för att förebygga alla former av
kränkande behandling genom: 
elevenkäter, temadagar, EQ-arbete, många vuxna ute på raster, kurator och 
socialpedagog mm.

Alla kränkningar utreds omedelbart av kurator!

Målsättningen i skolans arbete är att Olovslundskolan ska vara en skola där
kränkningar inte förekommer.



Elevhälsoteamet består av:

• Skolpsykolog Caroline Lafolie 60%
• Kurator Anna Sjölund 100%
• Skolsköterska Åsa Lundvall 100%
• Speciallärare  Charlotta Nilsson 100%
• Speciallärare Marie Malmström 100%
• Speciallärare Anna Klingsell 100%
• Socialpedagog Agneta Hermansson 100%
• Resurspedagog Jeanette Nilsson 100%
• Bitr rektor Andreas Carlsson 100%
• Bitr rektor Anna-Maria Alevras 100%
• Rektor Anna Thuresson 100%



Varför ska ni välja Olovslundskolan?

Vi arbetar systematiskt med trygghetsarbetet
Alla våra lärare är legitimerade
Vi har goda skolresultat
Eleverna visar i enkäter att de trivs
Vi har målstyrd fritidsverksamhet
Vi har planerad rastverksamhet
Vi har fräscha och välutrustade lokaler
Digitala verktyg och läromedel används flitigt
Vi har en fin skolgård och närmiljö
Vi har hög trivsel bland personalen



Vi kommer att ha tre förskoleklasser hösten 
2022

Varje klass har 25 elever.

Våra förskollärare är:

Taina Ståhl, Irene Schönning och Susanne 
Hammarstrand

6



En skoldag i förskoleklass på Olovslundskolan:

• Skolan börjar 8.10 tisdag till fredag. På måndagar börjar vi 
9.10. För att komma i tid bör ni vara på skolan minst 10 
minuter innan skolan börjar. Från 7.30 finns det personal ute 
på skolgården som tar emot ditt barn.

• Lunch serveras vid olika tillfällen från klockan 11.

• Undervisningen sker både inomhus och utomhus och följer 
läroplanen.

• Skoldagen avslutas 13.30

• Därefter tar fritidshemmen över för inskrivna elever.



Förskoleklassen på Olovslundskolan

• Förskoleklassen ska agera som en bro mellan grundskolan och förskolan. Förskoleklassen ska erbjuda ett arbetssätt med 
uttrycksformer som barnen känner igen från förskolan för att successivt slussa in barnen in i skolans värld.

• Det är vi, tillsammans med fritids, som kommer vara den första kontakten för era barn när de kommer till oss på 
Olovslundskolan. I våra arbetslag samarbetar vi på olika sätt med övriga klasser. Det kan vara genom att de äldre eleverna 
läser för de yngre, har aktiviteter tillsammans eller bara bjuda in för att visa vad man har gjort. Detta skapar en trygghet och 
en närhet mellan de olika verksamheterna.

• Förskoleklasserna är med i alla skolans traditioner som tex FN - samlingen, Nobellunch, Vårsamling och friluftsdagar .

• I förskoleklassen lägger vi en god grund för barnens fortsatta skolgång. Det är mycket fokus på rutiner, lära känna skolan och 
varandra. Under hela året arbetar vi med sociala färdigheter, hur vi är mot varandra, hur man är en bra kompis och skapa en 
bra gruppkänsla. Vi har undervisning både i hel- och halvklass. Vår målsättning är att barnen ska bli trygga, självständiga, 
kompetenta individer, väl förberedda inför fortsatt skolgång.

• Vi arbetar utifrån Bornholmsmodellen och den metoden handlar om att skapa förutsättningar för en god läsutveckling och 
att leka sig in i skriftspråket genom strukturerade språklekar. För att få en god grund för sin fortsatta skolgång  utvecklar vi 
grundläggande matematiska färdigheter. Vi har idrott och  går till skogen eller lekparken en fm i veckan.

• Leken är viktig för barnets utveckling och lärande och ska på ett naturligt sätt ingå under skoldagen.



Hur bildar vi grupperna?

Vi samarbetar med förskolorna

Vi strävar efter att ha en jämn könsfördelning

Alla får med sig kamrater från förskolan

Grupperna kan ändras till åk 1

Grupperna kommer förmodligen att ändras till åk 4



Bra att träna på inför förskoleklassen

Klä på och av sig själv

Gå på toaletten själv

Äta med kniv och gaffel

Förstå att de inte får lämna skolans område

Lyssna



Styrdokument för obligatorisk 
förskoleklass

Läroplanen

Skollagen

Skolförordningen

Barnkonventionen

Likabehandlingsplan

Verksamhetsplan

Kommunala riktlinjer



Fritidshemmet



Målstyrd verksamhet

När personalen planerar verksamheten ska de utgå från 
uppdraget som det formuleras i skollagen och i 

läroplanen, samt utifrån en inventering av den aktuella 
elevgruppens behov och intressen.

-Allmänna råd fritidshem



Tydliga veckoplaneringar

• Fritidshemmen lägger upp veckans planering på V-klass och 
visar den på aktivitetstavlan i korridoren.



Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas 
utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull 

fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin 
utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, 

men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare 
genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen 

ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, 
uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och 

lärande. – syfte, Lgr11 (2016)

Syfte



Genom undervisningen i förskoleklass och på fritidshemmet ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett 
demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för 
skilda syften,
skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och 
samhälle, samt
röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa 
och välbefinnande.

Lgr 11

Förmågor



Olovslundskolans fritidshem:

Öppet 6.30-17.30

Sammanslagning vecka 28-31 i Jakobsbergs kommundel

Ni behöver söka fritidshemsplats 



Med en bild från sommaravslutningen tackar vi 
för oss.


