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VÄLKOMMEN TILL NYHAMNSSKOLANS 
FÖRSKOLEKLASS LÄSÅRET 2023–2024 
Nyhamnsskolan är en tvåparallellig F–9 skola med ca 410 elever. Vårt 
upptagningsområde är Nyhamnsläge, Mölle, Arild och allt däremellan.  

Varje elevgrupp har sin egen skolgård, och närheten till skog och hav nyttjas av 
både skola och fritids. Skolan tar emot elever med generell språkstörning från 
hela kommunen och därför finns även logoped och särskilt utbildade lärare för 
dessa elever.  

Förskoleklassen ska vara en bro mellan förskolan och skolan. Vi lägger stor 
vikt vid att skapa trygghet första tiden. I förskoleklass sker lärande och 
utveckling ständigt genom både lek, skapande och planerad undervisning. Vi 
utgår ifrån Lgr-22, huvudsakligen från de två första kapitlen som handlar om 
värdegrund, normer och värden. Dessutom har förskoleklassen numera ett eget 
kapitel, som förtydligar syfte och centralt innehåll. Lärmiljön är anpassad till 
yngre barn som fortfarande behöver lekutrymme men det är också en 
stimulerande skolmiljö. 

Utifrån våra pedagogiska planeringar har vi olika sorters arbetspass såsom 
matte- och språklek, skapande och rörelse. Vi har tydliga strukturer som 
återkommer varje dag som gör att barnen känner sig trygga. En del av vår 
undervisning sker i närmiljön och är också en förlängning av den 
utepedagogiska profilen många av eleverna kommer ifrån.  

”Forskning visar att leken är den aktivitet som mest utmanar och stödjer de 
tidiga årens lärande och utveckling. Lek kan även främja utvecklingen av 
matematiskt tänkande genom att leken typiskt karaktäriseras av ett symboliskt 
och hypotetiskt tänkande”. (Skolverket) 

”Grundläggande mål för vårt arbete i förskoleklass är att arbeta för att skapa en 
social gemenskap som ger trygghet och lust att lära”. (Lgr11) 2022-01-14 

”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för vår 
verksamhet och varje elev ska kunna arbeta både enskilt och tillsammans med 
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andra och känna tillit till sin egen förmåga. Skapande arbete och lek är 
väsentliga delar i det aktiva lärandet, särskilt under de tidiga skolåren”.  

Utekul: Någon gång i mars 2023 kommer Utekul att starta. Skolan planerar 
upp Utekul tillsammans med förskolans pedagoger. Utekul innebär att alla barn 
som ska börja i förskoleklass på Nyhamnsskolan träffas utomhus ca sex gånger 
under våren, med varierande innehåll. De mottagande förskoleklasslärarna är 
med för att lära känna barnen. Tiden för träffarna är 9:30–10:45. Barnen 
kommer till träffarna tillsammans med sina förskolepedagoger, från Eleshult 
och Glada Laxes förskolor. Barn som inte går på de här förskolorna är 
välkomna tillsammans med sina vårdnadshavare. Vi återkommer med datum. 
Syftet med Utekul är att:  

• Övergångarna mellan förskola och skola ska fungera bra.  
• Barnen, som ska börja förskoleklass HT-22, ska ges möjlighet att lära 

känna varandra och lära känna mottagande pedagoger.  
• Ta tillvara och bygga vidare på förskolans utepedagogiska arbetssätt.  

Fritids: I samband med start i Förskoleklass ansöker ni om plats på Fritids. 
Fritids verksamhet tar vid när förskoleklassen slutar för dagen det vill säga 
klocka 13. Eleven har rätt till fritids om ni som vårdnadshavare förvärvsarbetar 
eller studerar. Blir du sjuk eller arbetslös har eleven inte längre rätt till plats på 
fritids. Elevens tider på fritids läggs in i ett system som heter Edlevo. Personal 
som på eftermiddagen jobbar på fritids jobbar även i skolverksamheten vissa 
tider under skoldagen, så de är välkända för eleverna. 
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