
 

 

 

 

 

 
 

A-huset: Åk 7-9 
B-huset: Åk 4-6 
C-huset: Åk F-3 samt Fritids 

 

 

Välkommen till Bruksskolan 
Förskoleklass 

Placering i förskoleklass 
På Bruksskolan utgår vi från en förskoleklass som arbetar i tre mindre grupper. 
Dessa kan variera beroende på vad vi arbetar med. 

Skoldagen börjar 8.20 måndag-torsdag och 8.30 på fredagar. 
Dagen avslutas 13.00. 

I förskoleklass arbetar: 
Christina Persson 
Eva Nilsson 
Minna Korhonen 

På fritidshemmet arbetar (VT22) 
Torbjörn Rüsslander 
Marcus Hjelmgren 
Pernilla Vestergren 

Övergång och samverkan 
Utskolning – Pedagogerna på förskolorna förbereder barnen på att börja 
förskoleklass under vårterminen 

Överlämning – från förskolans personal till förskoleklass och fritidshem sker 
med fokus på verksamheten och vad barnen har varit med om under sin 
förskoletid. 

Enskilda möten – för barn i behov av särskilt stöd erbjuds enskilda möten. Här 
har våra specialpedagoger en viktig roll. 
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Inskolning VT22-HT22 Förskoleklass 
Förskollärarna i förskoleklass träffar de blivande eleverna under vårterminen ute 
på deras förskolor. 

Öppet hus genomförs under våren för barn och vårdnadshavare vilka bjuds in till 
skolorna. (Mer information kommer när placeringarna är klara och vi vet hur 
smittspridning och restriktioner ser ut) 

Skolstart – första dagen erbjuds föräldrar att delta. 
Skolstart: 2022-08-15 

 

Fritidshem 
Elever erbjuds utbildning i fritidshemmet så mycket som behövs med hänsyn till 
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om eleven har ett eget behov på 
grund av familjens situation i övrigt.  
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/fritidshem 

Ansökan till fritidshem görs under våren via Höganäs kommuns websida. 

Förskoleplatsen ska sägas upp via Höganäs kommuns websida. 

Fritidshemmet är indelat i grupper årskursvis F-klass, Åk 1, Åk 2 och Åk 3-6. 
På fritidshemmet är eleverna i förskoleklass tillsammans hela dagen i samma 
lokaler som förskoleklassen. 
Morgonfritids öppnar 06.30. 
Fritidshemmet har möjlighet att hålla öppet till 18.30. 
En dag i veckan är utedag. 
Verksamheten utgår från läroplanen. 

Inskolning på Fritidshemmet 
Det finns möjlighet att besöka fritidshemmet tillsammans med vårdnadshavare 
under vissa veckor under sommaren. Dessa veckor återkommer vi till i den 
information som går ut till de elever som ska börja på Bruksskolan. 
 

Bruksskolans vision samt plan mot diskriminering och 
kränkande behandling 
Bruksskolans vision är att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling, att alla elever ska känna sig trygga och ha lust till lärande.  
Vi arbetar utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling, där 
motivation, relation och kunskap är våra tre ledord.  
Dessa ledord visar oss riktningen och är beroende av varandra. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
Bruksskolan ska vara en skola fri från diskriminering, trakasserier och annan 
kränkande behandling. Planen syftar till att främja allas lika rättigheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder och att 
förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. 
Planen mot diskriminering och kränkande behandling innefattar även regler och 
rutiner för hur trakasserier och kränkningar ska hanteras i den akuta situationen. 

Elevhälsa 
I skolans elevhälsoteam arbetar specialpedagoger, kurator, skolsköterska, 
skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare tillsammans med skolledningen. 

Elevhälsans insatser fokuserar på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 
men bidrar också med sin kompetens i de åtgärdande insatser som kan vara 
riktade mot en enskild elev eller grupp. 

När skolplaceringarna är klara hoppas vi kunna ha ett informationsmöte på plats i 
skolan. 

Har du frågor? 
Kontakta 
Rektor Ann Ternstrand 
Tel: 042-33 71 00 
Mail: ann.ternstrand@hoganas.se 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/fritidshem
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/fritidshem

