
Lundskolan åk f-6

Välkomna att ta del av Lundskolans presentation 
och film.



Alla förskoleklasselever kommer att tillhöra team 
Kastanjens skola och fritidshem. Kastanjen finner ni i 
paviljongen utanför skolans huvudentré.

Pedagogerna tar emot alla elever och skapar 
pedagogiska grupper. 
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En dag i förskoleklass
6.30    Skolan öppnar (Palmen öppnings- och stängningsavdelning).
7.30   Frukost (ditt barn behöver vara anmält till frukost).
7.45   Fritidsavdelningarna öppnar. Eleverna är oftast ute på morgonen.
8.10   Börjar skolan med samling, förutom på måndagar då skolan 

börjar kl. 9.00.    
8.10-12.00 Språklek, mattelek, engelska, skapande, teknik, temaarbete, musik,   
rast och högläsning.
12:00 Lunch och lunchrast (alltid uterast).
13.00-16.40 Fritidshemsverksamhet och mellanmål.
16.40 Fritidsavdelningarna stänger. Eleverna går över till Palmen. 
17.30 Skolan stänger.



Arbetspass förskoleklass

• Språklek                           

• Mattelek

• Engelska

• Teknik

• Lek och rörelse      

• Musik

• Temaarbete 

• Fritids (olika aktiviteter)

• Uppmärksammar högtider

• Programmering



Fritidshemmets verksamhet
”Vi knyter ihop skoldagen med fritids”

Fritidshemmet kompletterar förskoleklassen:
• Tidsmässigt – morgon och eftermiddag.

• Innehållsmässigt – andra erfarenheter, informellt lärande, grupporienterat.

Fritidshemmet:

• Stimulerar och stödjer elevernas allsidiga utveckling och lärande.

• Ta tillvara elevernas lust att lära.

• Främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmet styrs av:
• Skollagen.

• Läroplanen – Lgr 11.

• Allmänna råd för fritidshemmet.



Fritidshemmet
skapande, lek och rörelse 

Skapande
• Inne och ute, både styrda 

aktiviteter och eget skapande.

Lek
• Inne och ute, egen lek och 

grupplek. I leken övas bl a 
turtagning, kommunikation och 
samarbete.

Rörelse
• Raster – olika aktiviteter.
• Rörelse på skolgården, ängen, 

parkour, skogen.
• Spontan rörelse till musik ute 

och inne.



Följ länken på Järfälla kommuns hemsida för att komma till Vklass. Ladda ned app till 
mobil/surfplatta Vklass Järfälla 

Skriv in mobilnummer och mejladress i Vklass.

Läs information, nyheter och följ ditt barns utveckling och lärande.

Se ditt barns schema. I barnets schema skrivs information om hämtning och lämning samt 
ändringar av tider vid skollov. 

Frånvaroanmäl ditt barn i Vklass senast kl. 7.30 varje morgon (alternativt via telefon 010-888 
70 50).

Förskoleklassen är obligatorisk. Vid eventuellt behov av ledighet under skolpliktdagar, ansök i 
Vklass. 

Få en inblick i Lundskolans verksamhet via  Facebook!

Vklass
Plattform för information och kommunikation 

mellan elever, vårdnadshavare och skola

https://www.jarfalla.se/forskolaochskola/gemensamt/vklass.4.1e61f155155953c1a73d8556.html


Nu har ni tagit del av en första presentation 
av Lundskolan. Innan sommarlovet får de 
familjer som ska börja här, ett 
informationsbrev med tider för inskolningen, 
hålltider den första skoldagen samt en 
presentation av de blivande pedagogerna.

Varmt välkomna till Lundskolan!


