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• Inskolning



Livesändning

- Vi sänder live via Teams.

- Alla mikrofoner är mutade.

- Frågor gällande Hovshagaskolan? Ställ dem i chatten, vi 

skriver svaren i ett separat dokument som läggs på vår 

hemsida.

- PP läggs upp på hemsidan.

- Frågor om skolvalet hänvisas till https://vaxjo.se/skolval

https://vaxjo.se/skolval


Hovshagaskolan

• F-6 skola med ca. 335 elever

• Fritids med ca. 180 barn

o Tre fritidsavdelningar Solen (F-2b) Regnbågen (F-2a) Stjärnan (3-5)

• Föräldraråd 2 ggr/termin, klassrepresentanter från varje klass. 

• Maritha Karlsson, rektor

• Viktoria Lundström bitr. rektor

• Pedagoger, vaktmästare, sjuksköterska, administratör, övrig personal

• Kontaktuppgifter finns på vår hemsida.



Mål för läsåret

- Eleverna ska känna trygghet och studiero på 

Hovshagaskolan.

- Eleverna har en positiv kunskapsutveckling.



Bitte skolsköterska

● Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården.

● Medicinska ansvaret

● Förebyggande arbete såsom hälsobesök och vaccinationer vid olika 

nyckelåldrar samt ingår i skolans elevhälsoteam.

● Eleverna i fklass kommer med vårdnadshavare på hälsobesök under 

vårterminen. 



Skolbiblioteket

- Alla klasser från förskoleklassen till åk 6 träffar Tina som är 

skolans bibliotekarie. I biblioteket:

- Läser bibliotekarien saga för dem.

- Vi reser jorden runt i sagornas värld. Eleverna blir på så sätt 

medvetna om olika världsdelar och länder. Eleverna får färglägga 

de olika ländernas flaggor som klistras in i en bok. 

- Eleverna får vid varje biblioteksbesök låna med sig böcker hem.



Förskoleklassen

• Förskoleklassen är en obligatorisk del av grundskolan.

• Måndag—fredag 8.15-13.15

• Övrig tid är fritids
▪ Vid ledighet ska en ansökan lämnas in i god tid innan ledighetens start till lärare. 

Ledighetsansökan finns här:

▪ https://vaxjo.se/sidor/politik-och-demokrati/sjalvservice-e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-

och-blanketter-for-forskola-och-skola.html

• Vid sjukdom, ring innan 8.00 till talsvar:  

0470-79 69 81 

https://vaxjo.se/sidor/politik-och-demokrati/sjalvservice-e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-och-blanketter-for-forskola-och-skola.html


En dag i 
förskoleklassen



Förskoleklassverksamheten



Lgr 11

• Språk och kommunikation

- Högläsning/boksamtal

- Livet i Bokstavslandet

- Ben & Koko

- Bokstavsboken 

- Språklekar

- Berättelsekort

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 

- Idrott i gymnastiksalen

- Motorik 

- Utflykter

- Samarbetsövningar 



Skapande och estetiska uttrycksformer

- Måla/rita

- Klipp/klistra

- Olika material

- Filmskapande

- Dans/rörelse



Matematiska resonemang och uttrycksformer

- Problemlösning

- Vektor, app

- Konkret material

- Mattespel & lekar

- Tänka, räkna, resonera.

Natur, teknik och samhälle

- Temaarbeten

- Undersökande arbetssätt

- Samtal/diskussioner





Fritidsverksamheten

6.15-8.15.

14.20



Inskolning

• Film skickas till förskolorna i april, blivande förskoleklasselever hälsas 

välkomna.

• Boken om när du börjar förskoleklass skickas hem i juni

• 16 augusti – skolstart. Upprop vid flaggstången kl 8.15

• Besök gärna vår skolgård under helgen för att bekanta er med vår 

miljö. 



Frågor
• Finns det möjlighet att visa bilder inifrån klassrummen?

• Ja, dessa kommer skickas med i ”Boken om när du börjar förskoleklass” samt i filmen som skickas till förskolan i april. Vi 

bifogar även bilder här så ni kan se hur miljöerna ser ut i klassrummen. 



Fortsättning frågor…

• Följer fritids det som förskoleklassen jobbar med? Så det blir som en förlängning av dagen.

• Fritidsverksamheten är en del av utbildningen och följer läroplanen för grundskolan där fritidshemmet arbetar 

efter kapitel 3. Fritidshemmet är ett komplement till förskoleklassen och grundskolan, där fritids erbjuder olika 

aktiviteter för att utveckla elevernas kunskaper samt erbjuda rekreation och vila. 

• Hur ser personalens behörighet ut o förskoleklass och grundskolan? 

• Hovshagaskolan har, i nuläget, 100% behöriga förskollärare. Generellt för grundskolan har Hovshagaskolan i 

nuläget 100% behöriga lärare. 

• Hur stora är klasserna? Hur många pedagoger per klass?

• Det beror på hur många som har sökt i Skolvalet. Generellt brukar vi ha två pedagoger per klass. 



Välkommen
till oss på

Hovshagaskolan !


