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Förskoleklass ht 2016 

Välkomna till skolan! 
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INFORMATION 

på hemsidan  
http://stavby-skola.uppsala.se/  

samt  
i veckobrev från respektive lärare 

och från fritidshemmet 
 

UNIKUM nytt under ht 16 
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Förskoleklassen  
 

 En frivillig skolform 
Samma styrdokument som 

grundskolan, LGR11 
Skollagen  

Ledighetsansökningar 
 



Vi arbetar med främst med: 
* att stärka de sociala förmågorna 

* läs- och skrivförberedande arbete 
med hjälp av Bornholmsmodellen  

* med ASL - Att skriva sig till läsning 
med hjälp av dator 

* matematikförberedande arbete 
 



SMILE 
Systematisk tillpassning av inlärningsmiljö 

 



Personalen arbetar i arbetslag 
 

Alla barn är allas barn på skolan 
och att eleven står i centrum. 

 



Skolfotografering  
enligt schema som ni får vid skolstart 

1/9 från kl. 8.15  

 
 



Skolsköterska  
information om skolhälsovårdens 

arbete på ht föräldramöte  
Kontakt med skolsköterska via mail 

karin.elfvik@uppsala.se  
eller telefon 018 -727 74 80 
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Fritidshemmet 
Samverkan skola och fritids 

Samlad skoldag 
Stärka den pedagogiska 

verksamheten 
Styrdokument 
Allmänna råd 

 



Fritidsverksamhet från 8 augusti  
* Meddela schema för barnets 
vistelsetider samt förändringar  

 
* Vi behöver få tillbaka blankett ifylld 
om vilka tider era barn kommer att 
vistas på fritidshemmet veckorna 

innan skolstart 
samt ev. allergier 



Kontaktuppgifter och information 
om eventuella allergier mm. 

Lämnas tillsammans med 
blanketten om fritids. 

 



Modersmålsundervisning 
  

* ansök före 1/8-16 på blankett 
från Uppsala kommuns hemsida.  

 



Skolskjuts 
 ansök via 

antagning.skolskjuts@uppsala.se  
* Ansökan beviljas av 
antagningsenheten 

 
* Busskort som inte används 

lämnas åter till skolan snarast  
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Om ni har frågor om skolans 
verksamhet eller ert barns utveckling 

vänd er i första hand till ansvarig lärare 
och resurs.  

Ni är alltid välkomna med frågor till 
mig som rektor om ni har frågor som 

ni inte känner att ni fått svar på 
 
 
  
 



Caroline Sedin 
Rektor Gåvsta och Stavby skolor 

Caroline.sedin@uppsala.se  
Henrik Mattsson 

Ansvarig lärare i F-1 
henrik.mattsson@uppsala.se  

Annica Jansson Resurs 
annica.jansson@uppsala.se   

Gustav Ek Fritidsansvarig 
Arbetsledare gustav.ek@uppsala.se   
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