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• Inför höstterminen 2021 genomförs skolval i Järfälla kommun till 
förskoleklass och åk 7

• Perioden då skolvalet är öppet är: 8 februari – 1 mars

• På grund av Covid-19 genomförs endast Informationsmöte till 
förskoleklass

• I denna PP finns information kopplad till förskoleklass
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• Skolan är en av endast två F-9 skolor i Järfälla kommun

• Skolan är byggd 1982 och har fina och ändamålsenliga lokaler för 
undervisning i samtliga skolämnen

• Det innebär att du kan gå totalt tio år på skolan vilket skapar 
förutsättningar för trygghet bland skolans elever

• Men du kan även börja skolan i åk 7 då vi har fler klasser på 
högstadiet 

• Fjällenskolan har även AST-verksamhet och en Resursskola – mer 
om detta i slutet av presentationen



VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLEKLASSEN!

• Era barn, våra elever

• Det viktigaste vi har!

• Vi värdesätter och prioriterar föräldrasamarbete.

• Kommunikation. Vi undviker mail och 

ringer istället när det behövs. Den bästa 

kommunikationen sker 1-1.

• Morgonen är viktig! En bra start bygger en bra skoldag.



EN SKOLVECKA I FÖRSKOLEKLASS

• Skoltid 8.10-13.00. Vi börjar skoldagen med samling i klassrummet. För att få en bra start på dagen vill vi 
gärna att ni är på plats senast 8.00

• Utedag måndag förmiddag. Kläder efter väder och ryggsäck

• Matematik, konkret och laborativt

• Svenska, språklig medvetenhet, Bornholm

• Engelska redan från förskoleklass

• Arbetar tematiskt

• Värdegrund, massage

• Idrott med utbildad idrottslärare

• Ansvar

• Arbetar med skapande, musik, nätetik, bibliotek och KomTek



FRITIDSHEMMET

• Öppettider 6.30-17.30. Öppning och stängning på avd. Backen.

• Frukosten serveras i blå matsal mellan 7.30-7.45.

• Komplement till skolan. Lgr 11

• Planerad, grupporienterad verksamhet som till stor del bygger på 
det egna valet.

• Erbjuder en meningsfull fritid som barnen själva delvis är med och 
påverkar.



KARTLÄGGNING I FÖRSKOLEKLASS

• Obligatoriskt att använda från den 1 juli 2019.

• Pågår under hela höstterminen.

• Hitta språket

• Hitta matematiken

• Ett stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt

tänkande och språklig medvetenhet.

• Tidigt identifiera elever som visar en indikation på att

inte nå de kunskapskrav som sedan ska uppnås i årskurs

1 och 3.

• Närvaro



ELEVHÄLSA FJÄLLENSKOLAN

Funktioner på skolan

• Speciallärare

• Specialpedagog

• Kurator

• Skolpsykolog

• Skolsköterska

• Elevhälsoteam

• Trygghetsteam

Systematiskt arbete

• Träffar årskurserna veckovis

• Elevhälsoteamet ses varje vecka

• Trygghetsteamet arbetar både 
åtgärdande, förebyggande och 
främjande

• Arbete sker utifrån 
konsekvenstrappa, se nästa sida



KONSEKVENSTRAPPA
NORMBRYTANDE BETEENDE FJÄLLENSKOLAN
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• Extra informationsmöte inför skolval till förskoleklass ons 17/2 kl. 
18.30-19.30 i skolans Aula. Vi kommer att Coronasäkra 
informationen så långt det går.



ÖVRIGA FRÅGOR 

• Kontakta gärna bitr. rektor Stefan Grufman vid eventuella frågor.

Stefan.grufman@jarfalla.se

Tel: 08-58029216

mailto:Stefan.grufman@jarfalla.se

