
Inskolningstider Förskoleklass augusti 2023 

Välkomna på inskolning till Uppsävjaskolans förskoleklasser/fritids. Vi fördelar eleverna i två 

klasser men kommer under delar av skoldagen att låta eleverna arbeta i andra, mindre 

grupperingar.  

För att göra inskolningsdagen så trygg, säker och bra som möjligt för eleverna behöver hela 

vårt fokus ligga på dem och vi önskar därför att ni föräldrar väntar på skolgården eller 

återkommer då inskolningstiden är slut. Detta för att se till att enklare rutiner, som till 

exempel att hänga sina tillhörigheter i hallen, hitta sin plats i samlingen och i arbetspassen, 

hur det fungerar i matsalen och var skolgårdsgränsen går skall tränas in så bra som 

möjligt. Har ni frågor eller funderingar ber vi er att ta dem efter inskolningsdagens slut eller 

mejla till ansvarig mentor så att vi kan koncentrera oss på att skapa våra allra bästa 

förutsättningar för eleverna. Samtidigt som eleverna har introduktion i klassrummet under 

inskolningsdagen kommer ni föräldrar samlas för ett kortare föräldramöte tillsammans med 

skolledning och andra medarbetare på skolan. Då finns naturligtvis tillfälle för frågor. 

Lämning och hämtning under inskolningsdagen sker vid sandlådan mellan skolbyggnaden 

och idrottshallen.  

Vilken klass ditt barn ska gå i meddelas i slutet av juni. 

Onsdag den 16 augusti 

Kl. 09.00-13.00 Inskolningsdag för bägge klasser. Lärare hämtar in eleverna från 

  samlingsplatsen vid sandlådan. Vi kommer bland annat att ha en 

  liten samling, lära oss skolgårdsgränsen samt äta lunch 

  tillsammans denna dag.  

  Föräldramöte i musiksalen 09.10-10.00. 

Torsdag den 17 augusti 

08.15-14.00  Skolstart och alla elever ska vara i skolan.  

                                                Fritids har öppet 07.00-17.30. 

Om ditt barn av någon anledning behöver en annorlunda inskolningsprocess så planerar vi 

det tillsammans. Kontakta ansvarig mentor för ditt barns klass i augusti om du anser att det 

behövs. 

Om ditt barn har fritidsplats: Om det är möjligt så rekommenderar vi kortare dagar på fritids 

de första veckorna. Det är många nya intryck, relationer och miljöer som ditt barn ska möta 

och att då vara på skolan från tidig morgon till sen eftermiddag kan vara belastande. Vi vill 

att ditt barn ska uppleva en positiv och trygg skolstart och en kortare skoldag än vanligt kan 

bidra till att det blir möjligt. 


