Välkomna till
Lerbergsskolan!
Information inför förskoleklass HT22

Lerbergsskolan
Kommunens tredje största skola, ca 550 elever
I dagsläget en både 2 och 3-parallellig skola
Tre skolenheter; F-3, 4-6 och 7-9
Ca 75 medarbetare

Förskoleklasser HT22
Två förskoleklasser, ca 40 barn i upptagningsområdet
Lerbergsskolan delar inte upp eleverna i fasta klasser förrän inför
åk 1 eftersom vi inte känner eleverna och inte 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.
- Välfungerande grupper ur ett undervisningsperspektiv
- Alla barn placeras med någon de känner och fungerar väl med

Placeringsmeddelande om skola skickas hem i mars.

• Inskrivningsblankett fylls i via e-tjänsten på
Höganäs kommuns hemsida senast 15
februari.
• Skolskjuts – elever boende i
upptagningsområdet är inte berättigade till
skolskjuts.

Inskolning
Under VT22 brukar vi bjuda in barnen in till pedagogisk verksamhet
tillsammans med personal från förskolan och mottagande pedagoger.
Syftet är att barnen ska ges möjlighet att lära känna varandra samt
mottagande pedagoger i förskoleklass.
P g a av smittspridningen kommer vi att avvakta med det och
återkomma längre fram i vår.
Om vi inte kan bjuda in er föräldrar att besöka oss i vår, kommer
pedagogerna att erbjuda ett digitalt möte i mindre grupper för att ni
ska kunna ställa generella frågor till oss. Detta möte blir i så fall i majjuni.

Överlämnande förskola-förskoleklass
Syftet är att skapa goda förutsättningar för:
Bra start i förskoleklassen
Undervisning på rätt nivå
Möta barnen utifrån deras behov och förutsättningar från början
Förskolechef, rektor, förskollärare och specialpedagog deltar
Överlämnandekonferenser sker i maj, fokus ligger på:
-

Vilka förmågor har förskolan arbetat med
Hur har förskolan arbetat
Finns det förmågor som förskoleklass behöver arbeta vidare med
Vilka arbetsområden har förskolan arbetat med

För barn i behov av särskilt stöd brukar vi vilja ha ett särskilt överlämnande där föräldrar deltar. Om det är aktuellt gällande ert barn kommer
vi att ta kontakt med er.
Förskolans personal inhämtar medgivande om överlämnande på individnivå från er föräldrar.
Övergång från förskola till fritidshem sker 1 augusti – vi behöver tider för de barn som ska vara på fritids mellan 1/8-15/8.
På fritids är avdelningarna sammanslagna under sommaren och ordinarie personal har semester t o m v. 31.
Fritidshemmet är stängt för planering den 11 och 12 augusti.
Skolstart HT22 är måndagen den 15 augusti kl. 08.00. Pedagogerna skriver ett brev till er och ert barn inför skolstart.

Lerbergsskolans Fritidshem
En meningsfull fritid för alla!
Fritidsplats måste ni föräldrar ansöka särskilt om via e-tjänsten.
Lerbergsskolan har fyra fritidsavdelningar:
Falken, här kommer förskoleklasserna att hålla till
Morgonfritids öppnar 06.30 och stänger kl. 18.30, tiderna för barnen ska ni lägga in i Tieto och läggs efter
föräldrarnas arbetstider.
Från kl. 07.30 är barnen vara ute på skolgården och går sedan in när skolan börjar kl. 08.00.
Fritidshemmet har en egen del i läroplanen med syfte och centralt innehåll som ska följas men vi har till
skillnad från skoltid inget bedömnings krav.
Vår undervisning i fritidshem vilar bl.a på upplevelsebaserat, mycket blir också situationsstyrt, barnet lär och
prövar och utvecklar egna idéer, löser problem, skapa och upprätthålla goda relationer, känna in sina behov av
aktivitet och vila, skapa och utrycka sig i estetiska former och uppleva olika material, vi utforska vår närmiljö
och natur. Vi arbetar med digitala verktyg mm.
Föräldrar har rätt till fritidsplats om de arbetar eller studerar, vilket skiljer sig från förskolan då man vid
arbetslöshet och föräldraledighet får ha kvar sin plats vissa timmar.

Varmt välkomna till Lerbergsskolan!
Har ni frågor så hör av er till mig
antingen via Höganäs kommuns växel
042-33 71 00 eller via mail:
susann.norman@hoganas.se
Rektor F-3

