
 

 

 

 

         Välkomna till Berghemskolan 

   Vår vision: 

    ”En skola för alla” 
 

 

 

 



Berghemskolan F-6 

Läsåret 2022-2023 

 330 elever

 45 anställda

 14 klasser F-6

 Fyra 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, livet är ett möte, 

många vuxna ute på raster, kurator mm.  

Alla kränkningar utreds omedelbart!  

Målsättningen i skolans arbete är att Berghemskolan ska vara en skola 

där alla trivs och kränkningar inte förekommer. 

 

 



 

 

Vi kommer att ha två förskoleklasser hösten 2022 

 

Varje klass har ca 26 elever 

Det är legitimerade lärare som arbetar i förskoleklasserna 

 

 

 

 

 



 

En skoldag i förskoleklass på Berghemskolan: 

 

• Skolan börjar 8.00 tisdag till fredag. På måndagar börjar vi 9.00. 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 ca klockan 11.  

• Undervisningen sker både inomhus och utomhus och följer läroplanen.  

• Skoldagen avslutas 14.00  

• Därefter tar fritidshemmen över för inskrivna elever. 

 

 

 



Förskoleklassen på Berghemskolan 

• 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 

Berghemskolan. 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 t.ex. 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 parken 

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  

 Vi strävar mot att alla elever får en kamrat med sig  

 Grupperna kan ändras till åk 1och 4 

 

 

 

 

 

 



Bra att träna på inför förskoleklass 

 

 Klä på och av sig själv även ytterkläder 

 Gå på toaletten själv, torka sig själv och tvätta händerna 

 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 
Hos oss kan ditt barn vara innan och efter skolan och under loven. Fritidshemmet är öppet för alla barn som går i 

förskoleklass och årskurs 1-3 (årskurs 4-6 är välkomna till Fritidsklubben). Fritidshemmet har öppet 06.30-17.30 

Vid föräldraledighet har ditt äldre barn rätt till plats på fritidshem eller i pedagogisk omsorg mellan klockan 09.00 och 16.00 

under skoldagar, men inte under skollov och studiedagar. Kom ihåg att ändra närvarotiden senast 30 dagar efter det nya 

syskonets födelse. 

Om du är arbetslös har du rätt till plats på fritidshem eller pedagogisk omsorg om du är inskriven hos arbetsförmedlingen 

och aktivt söker arbete. Du får då ha ditt barn på fritidshemmet mellan klockan 09.00 och 16.00. 

Anmälan om plats i fritidshem kan göras när ditt barn har en skolplacering i Järfälla. För att få det startdatum du önskar 

måste anmälan ha inkommit senast en vecka före startdatumet. Kontakta skolan direkt om det finns behov av ett brådskande 

startdatum. 

Om barnet inte bor tillsammans med båda vårdnadshavarna är det du som är folkbokförd på samma adress som barnet som 

gör ansökan till fritidshem. 

Anmälan om plats görs du via kommunens e-tjänst och bank-id används. 

 



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 på avdelningen. 

Utelek/aktiviteter 
Lekparken 

14:15-15:45 

 

 
 

MÅL/SYFTE: 
Vi erbjuder olika aktiviteter 
tex: fotboll, där vi tränar 
samarbete, turtagning, 
problemlösning, regler, 
motorik och bollkänsla. 
Att ha roligt  

främja elevernas fantasi och 
förmåga att lära tillsammans 
med andra genom lek och 
rörelse. 

Schack 

14:45-15:45 

 

 
 

MÅL/SYFTE: 
Träna samarbete samt 
utveckla kamratrelationer i 
nya konstellationer. 
Träna tankeförmåga och 
problemlösning. 
Skapa och upprätthålla 
goda relationer. 

Erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid. 

Skapande/Pyssel 
Göra nyckelringar 

av 
pärlor 

14:45-15:45 

Grön 

 
 

MÅL/SYFTE: 
Träna finmotorik, ta 
emot instruktioner och 
vänta på sin tur. 

Stimulera elevernas 

kreativitet, nyfikenhet 

och självförtroende 

samt vilja till att lösa 

problem. 

Högläsning 

14:45-15:45  

 
 

MÅL/SYFTE: 
Högläsning på fritids 
är ett sätt att locka 
barn till läsning.  

 

Städa/källsortering 

 
Valbara aktiviteter 

 

 

 
MÅL/SYFTE: 

Genom att alla hjälps åt så 

arbetar vi för jämställdhet 

mellan pojkar och flickor. 

 



 

 

Syfte 

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)  

 

 

 



Förmågor 

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 

 

 



Berghemskolans fritidshem: 

 

 

 Öppet 6.30–17.30  

 Sammanslagning vecka 28-31 i Jakobsbergs kommundel  

 Ni behöver söka fritidshemsplats via kommunens e-tjänst. 


