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VÄLKOMMEN TILL VIKENSKOLAN! 
 

Vikenskolan är en alldeles nybyggd skola som ligger mitt i Viken. Skolan är en 

F-9 skola och har idag ca 590 elever inskrivna. På skolan arbetar ca 80 

medarbetare. Skolan inrymmer tre skolenheter som har vars en ansvarig rektor. 

Rektor för F-3 + fritidshem är Sofia Walka. 

Ansökan om plats i förskoleklass görs via en e-tjänst som finns på kommunens 

hemsida. I början av mars kommer du att få placeringsbesked att ditt barn fått 

plats i förskoleklass på Vikenskolan. Det kommer inte finnas klasslistor då, 

dessa kommer finnas tillgängliga i augusti efter skolstart och kan då begäras ut 

som allmän handling.   

Vikenskolan delar inte upp eleverna i fasta klasser förrän inför åk 1 då vi inte 

känner eleverna och inte heller vet hur de fungerar i en ny verksamhet och i 

nya grupper. Förskoleklassen kommer att arbeta i pedagogiska grupperingar i 

undervisningen och pedagogerna från förskolan ger förslag på lämpliga 

delningar. 

Under våren planeras gemensamma träffar för de barn som erbjudits plats i 

förskoleklass på Vikenskolan. Två träffar kommer vara förlagda på skolan. Vi 

kommer även erbjuda öppet hus vid två tillfällen, en förmiddag (skoltid) samt 

en eftermiddag (fritidstid). Datum för dessa tillfällen kommer ut i god tid. Vi 

vill dock göra er uppmärksamma på att förändringar kring inskolningens 

upplägg kan ske utifrån rådande omständigheter.  

Sedan januari 2018 är förskoleklassen en obligatorisk skolform vilket innebär 

att ditt barn har skolplikt.  Förskoleklassens uppdrag utgår från skolans 

läroplan Lgr-11 (till hösten Lgr-22) kapitel 1, 2 och 3. Kapitel 1 och 2 gäller all 

verksamhet inom grundskolan, medan kapitel 3 är specifikt för förskoleklassen. 

Vikenskolans förskoleklass är kl. 8:20-13:00. Därefter tar fritids vid för de barn 

som har fritidsplats.  

Ansökan om plats på fritidshem görs via e-tjänst på kommunens hemsida. 

Fritids erbjuds i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavares arbete 

eller studier. Fritidshemmets uppdrag utgår från skolans läroplan Lgr-11 (till 

hösten Lgr-22) kapitel 1,2 och 4. Kapitel 4 är specifikt för fritidshemmet.  
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Vikenskolans fritidshem är öppet från kl. 06:30 fram till skolstart och sedan 

igen från skolans slut fram till kl. 18:30.  

Fritidshemmet är öppet för nya elever från den 1 augusti. Fram till skolstart har 

fritidshemmet sommarlovsverksamhet, vilket innebär att all ordinarie personal 

inte är på plats direkt den 1 augusti. 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Vikenskolan! 

Detta gör du lättast via kommunens servicecenter, 042-337100 

 

 

Sofia Walka 

rektor 


