
Välkomna till 
Tornlyckeskolan!

Information inför förskoleklass 
HT-22

Vill du veta mer om 
Tornlyckeskolan, kontakta

Hanna Thene, rektor f-3 och 
fritids

Hanna.thene@hoganas.se

Läsåret
22/23



Tornlyckeskolan
- F-9 skola med 470 elever och 65 medarbetare

- Vi har ett specialteam med specialpedagoger, speciallärare och lärare som 

arbetar med att ge stöd till de elever som är i behov av det. De har ett 

nära samarbete med skolans elevhälsa(rektorer, psykolog, skolsköterska, 

kurator samt specialpedagoger) 

- Hos oss finns språkförstärkningsgrupp för nyanlända elever och för de 

elever som behöver arbeta mer med språket   



Syftet med förskoleklass

- Verksamhetens syfte är att stimulera barnens utveckling och lärande 
och förbereda dem för fortsatt utbildning. Förskoleklassen är en bro 
mellan förskolan och skolan, där nyfikenhet och lust att lära tas tillvara.

- Under den första tiden i förskoleklass kartläggs alla barns kunskaper i 
språk och matematik. Kartläggningen är ett underlag för hur vi ska arbeta 
vidare. 



Förskoleklass HT22
- Tre klassrum i Paviljongen, bredvid stora skolan

- 4 pedagoger, resurs samt fritidspedagog arbetar i förskoleklass.

- Skol- och fritidspersonal har samverkansmöten varje vecka för att 
samarbeta kring de barn de möter varje dag

- En speciallärare knuten till f-3. 

- Egen skolgård med möjlighet att vara på stora skolgården

- En förskoleklass som arbetar i mindre grupper – alla barn 
får en mentor som vårdnadshavare/elev har kontakt och
utvecklingssamtal med



Ansökan
• Ansökan fylls i via e-tjänsten på Höganäs kommuns hemsida 

senast 15 februari

• Fritidsplats måste du som vårdnadshavare ansöka särskilt om via 
e-tjänst på Höganäs kommuns hemsida

• Placeringsmeddelande om skola skickas hem i mars. Har ni 
ansökt om fritids kommer även detta besked då. 



Inskolning
• Vår inskolning sker utomhus, då träffar ni pedagoger både från 

förskoleklass och fritids

• Varje barn kommer få möjlighet att komma vid två tillfällen under maj 
månad. Vi återkommer med vilka datum när placeringarna är klara

• Det är vårdnadshavarna som ansvarar för inskolningen.



Överlämning förskola-
förskoleklass

• Våra pedagoger bjuder in samtliga förskolor för överlämningsmöten i 
maj, syftet är att skapa goda förutsättningar för:

- en bra start i förskoleklassen
- undervisning på rätt nivå
- möta barnen utifrån deras behov och förutsättningar från början

• Barn i behov av särskilt stöd, där det är viktigt för barnet att det finns 
fungerande strukturer, rutiner och arbetsmetoder har vi särskilda 
överlämningsmöten. Vårdnadshavare deltar 

• Övergång från förskola till fritidshem sker 1 augusti – vi behöver tider 
för de barn som ska vara på fritids mellan 1/8-15/8.

• Skolstart HT-22 är måndagen den 15 augusti



Tornlyckeskolans Fritidshem
• Förskoleklassen har sitt fritids i samma lokaler som på skoldagen

• Fritids öppnar 06.30 och stänger kl. 18.00, då är vi sammanslagna på 
gröna avdelningen, uppe på skolan

• Tiderna för barnen ska läggas  in i Edlevo och läggs efter föräldrarnas 
arbetstider. Föräldrar har rätt till fritidsplats om de arbetar eller 
studerar

• Från kl. 07.30 är barnen ute på skolgården och går sedan in 8.08 för 
att vara redo för skoldagen som startar 8.15 
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