
 

 

 

Varmt välkommen till förskoleklass på Lindbackens skola 

Förskoleklassen är första steget in i skolans värld. Den är en del av grundskolan 

och är tillgänglig för alla. Målet med vår verksamhet är att barnen ska känna 

trygghet och lust att lära. Vi vill också verka för att möta varje barn på den nivå 

där de befinner sig i sin utveckling. Stor vikt läggs vid att barnen ska få träna att 

samarbeta men också att bli självständiga individer.  

Det är också viktigt att barnen under sitt förberedande år ska bli bekanta med 

att kunna känna sig trygga i skolans miljö. Vi är övertygande om att barnen 

lättare kan tillgodogöra sig kunskap och utvecklas i sin sociala samvaro 

tillsammans med andra, när de är trygga. Därför får det trygghetsskapande 

arbetet stort utrymme. I förskoleklassen varvar vi lek med olika 

arbetsuppgifter, idrott och utflykter. 

Vi möts på skolgården för att dela upp oss i fyra olika klasser. Medan ni väntar 

på eleverna, utomhus, kommer det att finnas möjlighet att anmäla er för ett 

välkomstsamtal, en lista med tider samt ett frågeformulär kommer att cirkulera 

till respektive klass. 

 

Onsdag 18/8 kl 9.00-11.00 ( exl. Lunch) 

Torsdag 19/8 kl 8.30-11.00 (exkl. lunch) 

Fredag 20/8 kl 8.30-12.30 (inkl. lunch). 

De elever som är anmälda till fritids stannar kvar efter avslutad skoldag. 

Den första dagen kan vara väldigt spännande och för någon kan det vara nervöst. 

Du som vårdnadshavare får gärna stanna en stund utomhus. 

Det brukar vara bra om vårdnadshavare är kontaktbara och kan möta upp om 

det behövs de första dagarna. 

På Skolverkets hemsida kan du läsa om förskoleklassens verksamhet. 

Förskoleklass har en helt egen Läroplan, denna skolform är likväl skolpliktig.  

Det innebär att ditt barn förväntas komma till skolan varje skoldag, 

 

 



 

Vid sjukdom ringer du skola 24, tel 0515-777601, varje dag. 

Behöver ditt barn vara ledigt måste en ledighetsansöken lämnas in, denna blankett 
finns att hämta vid expeditionen eller kan laddas ner via vår hemsida (blanketter). 

 

Lite praktiskt så här i början: 

Ditt barn har fått en plats i entrén både för att hänga upp kläder samt ställa upp skor 

och stövlar. 

På hyllan fyller du på med extrakläder, regnkläder och stövlar märkta med namn. 

Viktigt att vi har dina korrekta kontaktuppgifter som telefonnummer och mail. Stäm 

gärna av uppgifterna med ansvarig klasslärare eller resurs. 

Varje dag under lässtunden på fm kommer det att finnas möjlighet att äta frukt. Skolan 

kommer att erbjuda ett halvt äpple, vill eleven ha en annan frukt eller en smörgås får 

vi be om att ni skickar med det hemifrån. Alla skolor i Uppsala kommun är nöt- och 

mandelfria. Inga sötsaker får medhavas som bullar, kakor eller riskakor.. 

Kontakt mellan skola och hem sker via samtal, mail och veckobrev via Unikum. 

Kontaktuppgifter finns på skolans hemsida. Våra veckobrev skickas på fredagar. 

Länk för mycket värdefull information för er som är nya i skolan: 

Ni hittar också mycket information på vår hemsidan: 

https://lindbackensskola.uppsala.se/ 

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola-och-fritids/ 

Kom ihåg att kontakta personal innan du och ditt barn lämnar fritids för dagen, så att 

ditt barn blir utcheckad från fritids. 

All förändring som gäller elevens hemgång anmäls i skola24!  

Vi ser fram emot en spännande och utvecklande termin tillsammans. 

Bifogade underlag ska åter till Lindbackens skola i bifogat kuvert senast den 24/5-21! 

Med vänliga hälsningar 

Klasslärarna FA, FB, FC och FD 
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