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Kunskap 
Trygghet

 Engagemang

VÅRA LEDORD



Ann-Sofie Lundström - 
Biträdande rektor F-3

Anna-Karin Hellsten - 
Rektor & Huvudman





ORGANISATION
VÄSTBERGASKOLAN

-Fristående skola sedan 2001
- ca 750 elever
- Förskoleklass: 6 inskolningsgrupper i 

tre hemvister
- 27 klasser åk 1-9
- Grundsärskola
- 75 pedagoger
- 45 övrig personal



PERSONALEN I 
FÖRSKOLEKLASS

-
Mikrofonen 
till läsåret 
2023-24

Totalt ca 10 heltider
- förskollärare
- fritidspedagoger/lärare 

i fritidshem

- barnskötare
- lärare
- fritidsledare



Förskoleklass - fritidshem - 
samverkan

FÖRSKOLEKLASS
Förskoleklassen på 

Västbergaskolan följer 
läroplanen enligt Lgr 22 

där kapitel 3 fokuserar på 
förskoleklass.

Enligt skollagen och 
barnkonventionen ska 

barnets bästa vara 
utgångspunkten för all 

verksamhet.
Undervisningen ska ge 

eleverna förutsättningar att 
utvecklas i riktning mot de 

kunskaps kriterier som senare 
kommer att ställas i år 1, 3, 6 

och år 9.

FRITIDS
Efter skoltid är det 

fritids.
Fritidshemmet följer 

läroplanens första och andra 
del i läroplanen som handlar 
om: Skolans värdegrund och 
uppdrag, samt övergripande 

mål och riktlinjer för 
utbildningen, samt kapitel 4

som handlar specifikt 
om fritidshemmet.

Fritidshemmet 
erbjuder eleverna en 
meningsfull fritid och 

komplement efter 
skoltid.
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VERKSAMHET
         Totalt 75 barn

3 hemvister - 25 barn i 
varje.
Eleverna börjar i 

inskolningsgrupper

Grupperna formas om under 
läsåret.

Klasser skapas till åk 
1

3



Ditt barn har skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. 
Du söker skola under perioden 15 januari till 15 februari.
Västbergaskolan - ert första val? 
Stockholms stads e-tjänst Söka skola Öppen 
15 januari till 15 februari.
25 mars - antagningsbeskedet är klart 
Rutiner för antagningsbeskedet.
Det är viktigt att du bekräftar platsen så att den reserveras för 
ditt barn. Du bekräftar platsen genom att underteckna 
antagningsbeskedet.
Tackar du nej till platsen, eller om svar inte kommer in i tid, kan 
platsen komma att erbjudas en annan elev.

https://grundskola.stockholm/sok-skola/

Söka skola

https://grundskola.stockholm/sok-skola/


Antagna elever - 

Informationsbrev mars - april

Föräldramöte april 

Besök juni- efter skolavslutning

Specialpedagog - Sahra Otto Cronhamn

mail ann-sofie.lundstrom@vastbergaskolan.se



Elevhälsoteam på 
Västbergaskolan

Kurator
En skolkurator som ingår i Elevhälsoteamet

Speciallärare och specialpedaog
En speciallärare och en specialpedagog på lågstadiet F-3.

Biträdande rektor
Ansvarig och beslutsfattande.

Skolpsykolog
Skolpsykolog två dagar i veckan.

Skolsköterska
Skolsköterska F-9



RUTINER - 
NYTT SAMMANHANG,
NY VARDAG

VIKTIGAST I 
FÖRSKOLEKLASS

TRYGGHET LÄRA KÄNNA - 
SKAPA 
RELATIONER



Sanna och Emma berättar om 
förskoleklass






