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VÄLKOMMEN TILL SANDBSRO SKOLA
FÖRSKOLEKLASS
I augusti kommer 74 barn att börja förskoleklass på Sandsbro skola. Det blir som nuvarande
läsår tre grupper fördelade i lokalerna A-, C- och F-huset. På sida 2 ser du klassindelning och
i vilken lokal ditt barn ska gå i. I dessa lokaler kommer även de barn som behöver fritidshem
ha sin hemvist. Skolan börjar måndag 21 augusti. Förskoleklass har verksamhet måndag –
torsdag mellan kl. 08.00-12.50. Fredagar bedrivs endast fritidshem för de barn som behöver
omsorg.
INSKOLNING
Inskolning kommer att ske vid två tillfällen i aktuellt hus (A-, C eller F-huset), den 19-20/6.
Vi önskar att vårdnadshavare är med på måndagen och det är önskvärt är att barnen lämnas
själva med personalen på tisdagen. Vårdnadshavare ansvarar själva för lämning/hämtning vid
dessa två tillfällen.
Måndagen den 19 juni kl. 17.30 – ca 19.00: Vi bekantar oss med varandra samt tittar på
skolans lokaler.
Tisdag 20 juni kl. 09.30 – 12.00: Personal och barn fortsätter att bekanta sig med varandra
och äter lunch tillsammans i skolans matsal mellan kl.11:00-12:00.
FRITIDSHEM
Plats i fritidshem erbjuds elever fr.o.m. augusti det år barnet börjar förskoleklass i den
omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier.
Om barnet har en kommunal förskoleplacering övergår denna automatiskt till fritidshemsplats
fr.o.m. den 1 augusti. Önskas inte fritidshem eller om inte grund för placering finns ska
platsen sägas upp. Om man inte har en kommunal förskoleplats ska en ansökan till fritidshem
göras på www.barnochutbildning.vaxjo.se. Fritidshemmets verksamhet startar vecka 33.
Innan dess erbjuds ”sommaromsorg” för de barn som anmält behov.
BLANKETTER
I samband med detta utskick bifogas blanketten:
 Hälsouppgift/Välkommen till elevhälsan
Lämnande av elevuppgifter görs via vår e-tjänst så snart som möjligt efter skolstart. Där
lämnas information om specialkost, samtycke till publicering på webben m m. Mer
information om det kommer.
Hälsouppgiften läggs i det adresserade kuvertet till skolsköterskan. Ytterligare information
från skolsköterskan finns på Sandsbro skola hemsida www.vaxjo.se/sandsbroskola
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