Välkommen till
Bärnstenarna
Information om förskoleklassen

Förskoleklassen
• Är en vidaregång från förskola till skola
• Skolförberedande
• Väcka nyfikenhet och lust till fortsatt
lärande
• Känna trygghet i skolan
•
- relationer
•
- rutiner
•
- miljön

Förskoleklassen
Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling
och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i
det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också
kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.
I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och
lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Därigenom ska
undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling
och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning.
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Klasserna
• FA – 1 förskollärare,
2 st fritidspedagoger
(klasskontakt)
FB - 1 förskollärare,
2st fritidspedagoger
(klasskontakt)
FC – 1 förskollärare,
2st fritidspedagoger
(klasskontakt)

En dag i förskoleklassen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samling
Arbetspass
Lek/aktivitet/rörelse
Rast
Arbetspass
Lek/aktivitet/rörelse
Lunch
Rast
Arbetspass
Lek/aktivitet/rörelse
Lässtund

• Fritidssamling
• Mellanmål
• Fritidsaktiviteter och lek

Aktiviteter under veckan i förskoleklass
De aktiviteter vi gör under en vecka i förskoleklassen är matematik, svenska, bild och form,
sång och musik, tema med mera. Vi gör regelbundet utflykter till skogen och närområdet.

• Matematik
Vi tränar/leker med grundläggande matematiska begrepp som lika/olika, stor/liten, få/fler
osv. Matematiken omfattar även problemlösning, klassificiering, mönster, geometri,
mätning, tal och räkning och att ”prata matematik” med varandra.

• Svenska
Lusten till att läsa och skriva är viktig! Genom att utgå från barnens intressen och
vardagssituationer stimulerar vi till att öva på detta. För att göra barnen språkligt medvetna
använder vi oss också av rim, ramsor, sång och olika typer av text. Med detta som grund
finns tillfälle till att upptäcka språkets form och uppbyggnad.
Under första terminen arbetar vi med det obligatoriska materialet Hitta språket och Hitta
matematiken som är en kartläggning inom svenska och matematik i förskoleklass.

• Tema/NO/SO
Vi arbetar med teman i förskoleklassen. Då fördjupar vi oss i olika områden, utforskar, har
grupparbeten och gör utflykter. Vi arbetar exempelvis med tema miljö, fåglar, bondgårdsdjur
osv.

• Social kompetens
Fokus på att utveckla barnens sociala kompetens går som en röd tråd genom verksamheten.
Genom olika aktiviteter övar vi på att samarbeta, lösa problem på ett konstruktivt sätt och
att jobba mot egna och gemensamma mål. Moment som syftar till att främja självkänndeom,
hantera egna känslor, empati, motivation, stå för sin åsikt och att pröva nya saker, tränas
dagligen.
Alla förskoleklasselever har en klasstillhörighet och en ansvarig mentorslärare. Klasserna i
sin tur är uppdelade i mindre grupper och dessa arbetar under läsåret i olika konstellationer
med syftet att lära känna/bli trygga med varandra. Vi kommer under året arbeta fram tre
blivande årskurs 1 klasser utifrån trygghet och studiero.

Utvecklingssamtal och information
•
•
•
•

•
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Fritidshemmet
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•

•
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Tack!
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