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    VÄLKOMNA TILL 

 

Jonstorpsskolan är en av Höganäs kommuns sex F-9-skolor. Vi har ett stort 
geografiskt upptagningsområde. Från att ha varit en av de mindre skolorna i 
kommunen har vi växt och blivit en av kommunens största. På skolan går ca 
600 elever. 
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Skolan har ett flertal olika byggnader där eleverna är fördelade i tre olika 
stadier; låg-, mellan- och högstadium. Våra yngsta elever har sina lokaler i 
Ankaret, Stäven, Masten och Tampen, de byggnader som ligger närmast 
Jonstorpsvägen. Klasserna är placerade årskursvis i de olika husen. Skolan har 
en fantastisk närmiljö som erbjuder många möjligheter till undervisning, lek 
och rörelse utomhus.  

Arbetet i förskoleklass                                                         
Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan 
förskola och grundskola. Året i förskoleklassen skapar en god grund för all 
vidare inlärning och ger många tillfällen till träning i att umgås, kommunicera 
och samarbeta.  

Genom leken tränar barnen abstrakta begrepp och övar sig på allt de lärt 
teoretiskt, hört och sett. Genom leken befäster barnen sina kunskaper och 
utmanar sitt lärande och sin förståelse. 

Barnen får uttrycka sig i skapande form och får prova på olika material och 
tekniker. Vi sjunger kända och okända sånger på både svenska och andra språk 
och spelar på olika instrument. 

För att ge barnen grundläggande taluppfattning arbetar vi praktiskt och ger 
barnen verktyg för att bygga upp förståelse för tal. Vi gör barnen 
uppmärksamma på matematiken i vardagen. När vi samtalar om matematik 
använder vi de korrekta benämningarna. Vi tränar på att kunna sätta ord på det 
logiska och abstrakta tänkandet. 

Vi arbetar med språklig medvetenhet. Genom sagor, ordlekar, rim och ramsor 
tränar vi på det svenska språket.  

I arbetet med skolans värdegrund förklarar vi ord och bearbetar vad de olika 
orden innebär. Vi tränar de olika begreppen i lekar, bild, drama och sång. 

Under våra regelbundna utedagar följer vi årets växlingar. Då lär vi oss också 
om natur och miljö och tränar olika matematiska begrepp. Samtidigt får barnen 
extra rörelseträning. 
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Fritidshemmet                                                                             
På Jonstorpsskolan har vi fem olika fritidsavdelningar kopplade till de olika 
årskurserna. Barnen i förskoleklass är på fritids i samma hus som de har sin 
undervisning i under skoldagen.  

Fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom undervisning 
och aktiviteter som stimulerar elevernas utveckling och lärande och erbjuder 
eleverna en meningsfull fritid i kombination med rekreation och vila. 

Fritidshemmet har öppet mellan 6.30 och 18.30. Frukost serveras kl. 7.00 till de 
barn som har behov av morgonomsorg. 

 

Ansökan om plats i förskoleklass                                                                             
Ditt barn har utifrån sitt upptagningsområde blivit erbjuden en förskoleplats. 
Om du är nöjd med valet behöver du inte göra något mer, utan kan 
tillsammans med ditt barn se fram emot en lärorik höst.  

Är du inte nöjd med din plats utan vill i stället välja en annan skola, fristående 
eller kommunal, gör du det via Höganäs kommuns e-tjänst. E-tjänsten är 
öppen mellan 16 januari och 16 februari. 

Ansökan om plats på fritidshem                                                              
Önskar ni plats på fritidshem ansöker ni om detta i E-tjänsten ”Ansökan om 
plats på fritidshem”. 

Överlämning mellan förskola och förskoleklass                              
Innan det är dags att börja i förskoleklassen sker en överlämning från 
nuvarande förskola eller dagbarnvårdare till skolan för att vi ska kunna möta 
era barn på bästa sätt. Inför denna kommer ni att få fylla i en blankett där ni 
ger ert samtycke till att information lämnas över.  

Varmt välkommen till Jonstorpsskolan! 
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Vid frågor kontakta våra lärare i förskoleklass:  
Pernilla Lindberg pernilla.lindberg@hoganas.se 
Pernilla Risholm pernilla.risholm@hoganas.se 
Pia Johansson pia.johansson@hoganas.se 

 
eller 
 
Åsa Olsson 
rektor för F-3 och ansvarig för fritidshemmen 
asa.olsson@hoganas.se 
tele: 042-33 71 00 
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