Göteborgs grundskoleförvaltning

Välkommen
till skolan!
Bra att veta när ditt barn ska
börja skolan.

www.goteborg.se

Welcome to the school! In this brochure we’ve put together information
which is worthwhile knowing before your child begins at the school in
the autumn. You can read more on www.goteborg.se/borjaskolan

أهال وسهال بكم يف املدرسة! قمنا يف هذا الكتيب بتجميع معلومات يجدر بك معرفتها قبيل بدأ طفلك املدرسة
www.goteborg.se/borjaskolan  بإمكانك قراءة املزيد عىل الرابط.خالل فصل الخريف الدرايس
Dobro došli u školu! U ovoj brošuri smo sakupili informacije koje je dobro
poznavati prije nego što vaše dijete krene na jesen u školu. Možete pročitati
više na web stranici www.goteborg.se/borjaskolan

 اطالعاتی را گردآوری کرده ایم که به پیشوازی اینکه فرزند شام در فصل،به مکتب خوش آمدید! ما در این جزوه
. دانسنت آنها خوب می باشد،تعلیمی خزانی مکتب خود را آغاز می کند
www.goteborg.se/borjaskolan :شام می توانید که معلومات بیشرت را در این وب سایت بخوانید
Tervetuloa kouluun! Tässä esitteessä on kerätty tietoja jotka on hyvä
tietää ennenkuin lapsesi aloittaa koulun syksyllä. Voit lukea lisää
www.goteborg.se/borjaskolan

به مدرسه خوش آمدید! در این بروشور ما اطالعاتی را که دانسنت آن برای شام که فرزندتان در
 در این وبسایت می توانید مطالب.پاییز مدرسه را آغاز میکند رضوری است جمع آوری کردهایم
www.goteborg.se/borjaskolan :بیشرتی در این زمینه بخوانید
Ku soo dhawoow dugsiga waxbarashada! Waxaa aan buuggan yar ku soo
uruirney macluumaad aan u aragno in ay fiicantahay in la ogaado ka hor
inta aysan carruurtu bilaabin dugsiga waxbarashada sannad dugsiyeedka
xiliga deyrta. Waxaa aad macluumaad dheeri ah ka akhrin kartaa mereega
intenetka ee www.goteborg.se/borjaskolan

بەخێربێن بۆ خوێندنگا! لەم نامیلکەیەدا کۆمەڵە زانیاریەکامن کۆکردۆتەوە کە وا چاکە
بیانزانیت بەر لەوەی منداڵەکەت لە پایزدا دەستکات بە خوێندن لە خوێندنگا! تۆ
www.goteborg.se/borjaskolan دەتوانیت زیاتر بخوێنیتەوە لە
ናብ ቤት ትምህርቲ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም! ውላድኩም ኣብ
ዝመጽእ ቀውዒ ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማሩ ክትፈልጡዎ ኣገዳሲ እዩ
ዝበልናዮ ሓበሬታ ኣብዚ ናይ ሓበሬታ ቈጽሊ ወረቐት ማለት ብሮሹር
እዚ ኣስፊርናዮ ኣለና። ብዝያዳ ግን ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ እዚ
ማለት ኣብ www.goteborg.se/borjaskolan ኣንብቡ።
Okula hoşgeldiniz! Çocuğunuzun sonbahar döneminde okula başlaması
öncesinde bilinmesini yararlı gördüğümüz bilgileri bu broşürde topladık.
Daha ayrıntılı bilgiler için: www.goteborg.se/borjaskolan

Välkommen till skolan!
Det är dags för ditt barn att börja i skolan, vilket
spännande steg! Som vårdnadshavare är det vanligt
att ha frågor: Hur fungerar det egentligen i förskoleklass?
Kan mitt barn gå på fritidshemmet? Vad behöver jag som
vårdnadshavare tänka på inför skolstarten?
I den här broschyren har vi samlat information som är bra
att veta när ditt barn ska börja skolan i Göteborgs Stad. Vi
på grundskoleförvaltningen hoppas att du och ditt barn ska
känna er varmt välkomna och förberedda inför skolstarten.

Vad innebär förskoleklass?
Enkelt uttryckt kan förskoleklassen beskrivas som en
kombination mellan förskolans och skolans pedagogik och
arbetssätt. Undervisningen i förskoleklass bygger vidare på
det som ditt barn har lärt sig i förskolan. Men ditt barn
utmanas även att upptäcka och lära sig nya kunskaper och
blir på så vis förberedd inför fortsättningen på sin skolgång.
Undervisningen ska utveckla ditt barns fantasi, inlevelse och
förmåga att lära tillsammans med andra. Det gör vi genom lek,
rörelse, utforskande och praktiska arbetssätt.

Behöver ditt barn plats i fritidshem?
Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på skolans fritidshem före
och/eller efter skoldagen. Undervisningen i fritidshem och förskoleklass
liknar till stora delar varandra, men fritidshemmets undervisning ska också
vara ett komplement till förskoleklassens. Du kan läsa mer om undervisning
i fritidshem på www.skolverket.se
Att gå i förskoleklass, grundskola och grundsärskola är gratis, men du behöver betala en avgift om du har ditt barn i fritidshem. Hur mycket du ska
betala beror på hur stor inkomst ditt hushåll har.
För att få en plats på fritidshem till ditt barn måste du ansöka om det. Vill
du ha en garanterad plats till terminstart ska du ansöka senast 31 maj. Du
kan ansöka och läsa mer på www.goteborg.se/fritidshem.

Kom ihåg att
Om du inte vill ha kvar ditt barns
plats på fritidshemmet måste du säga
upp den via e-tjänst eller blankett.
Läs mer på
goteborg.se/grundskola

När ditt barn ska börja i skolan
Det är en hel del som är nytt när det är dags att börja i skolan, både
för ditt barn och för dig som är vårdnadshavare.
Informationsmöte för vårdnadshavare
Ditt barns skola kommer att bjuda in dig till ett informationsmöte inför
skolstarten. Under mötet får du information om förskoleklassen och
fritidshemmet på just ditt barns kommande skola. Informationsmötet
äger rum under senare delen av våren.
Ditt barn får besöka sin nya skola
Inför skolstarten får ditt barn besöka sin nya skola minst en gång. Det
sker under senare del av våren. Om det är möjligt följer en förskollärare
från ditt barns förskola med på besöket eller besöken. Men om det inte
går kan du följa med istället. Att besöka förskoleklassen och fritidshemmet
ska förenkla och göra övergången till skolan tryggare för ditt barn.

Välkomstsamtal för dig som vårdnadshavare
Du bjuds in till ett välkomstsamtal med ditt barns nya lärare.
Under samtalet får du möjlighet att berätta om ditt barn.
Välkomstsamtalet kommer ske innan skolstarten eller när ditt barn
precis har börjat i skolan, alltså någon gång mellan juni och september.
Ditt barns första dagar i skolan
Under informationsmötet och välkomstsamtalet kommer du att få
information om hur de första dagarna i skolan kommer att se ut.
Varje barn är unikt och den första tiden i förskoleklass och fritidshem
kan behöva anpassas efter just ditt barns behov. Om ditt barn har behov
av särskilda anpassningar är det viktigt att skolan får veta det i god tid.
Be i så fall ditt barns förskola att berätta eller ta själv kontakt med skolan.

Hur fungerar det i förskoleklass
och fritidshem?
Lämning och hämtning
Ditt barn ska vara i förskoleklassen under bestämda tider. Om ditt barn
har behov av omsorg tidigare och/eller senare på dagen, på grund av
att du arbetar eller studerar, så lämnar och/eller hämtar du ditt barn på
fritidshemmet. Ditt barn ska känna sig tryggt hela dagen, därför är lärarna
med i övergången mellan förskoleklass och fritidshem.
Måltider i skolan
Alla elever får gratis lunch i skolan. Om ditt barn går på fritidshemmet
före och/eller efter skolan serveras också frukost och mellanmål. Om ditt
barn behöver specialkost ska du prata med skolpersonalen. Det kan till
exempel vara på grund av allergier, av medicinska eller religiösa skäl.
Kläder efter väder och aktivitet
En del av förskoleklassens och fritidshemmets undervisning handlar om
att eleverna ska få möjlighet att utveckla rörelseglädje och inspireras till
nya upptäckter.
Därför behöver ditt barn ha kläder som passar för olika aktiviteter både
inomhus och utomhus, oavsett vilken årstid och vilket väder det är. Tänk
också på att ditt barn behöver ha ombyteskläder på skolan ifall barnet
behöver byta till torra och rena kläder under dagen.

Modersmålsstöd
Om ditt barn har ett annat språk än svenska som modersmål ska
förskoleklassen och fritidshemmet medverka till att ditt barn får möjlighet
att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Det sker både
i undervisningen och i andra dagliga aktiviteter. Däremot har inte skolan
skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning förrän ditt barn börjar i
årskurs ett.
Terminer och lov i förskoleklass
Läsåret är uppdelat i två terminer - en hösttermin och en vårtermin. Alla
kommunala skolor i Göteborg har samma läsårstider. Det innebär att alla
börjar och slutar skolan samma dag och att alla har lov samtidigt. Fritidshemmet är öppet även under loven för de fritidshemselever som har behov
av omsorg. På www.goteborg.se/lasarstider kan du se vilka datum det är lov.

Ansöka om kortare ledighet
I förskoleklass är det närvaroplikt. Det innebär att ditt barn ska vara
med på all undervisning. Men ditt barn kan få ledigt en eller några
dagar om det finns anledning, till exempel en familjehögtid eller
religiösa högtider.
Det är skolans rektor som bedömer om ditt barn kan få ledigt från
förskoleklass. Om du vill ansöka om ledigt måste du fylla i en blankett
som du hittar på www.goteborg.se/grundskola.

Vid sjukdom ska ditt barn stanna hemma
Är ditt barn sjukt ska du sjukanmäla barnet. Hur sjukanmälan går till
får du information om från skolans lärare.

Visste du att...
Alla barn har skolplikt från
höstterminen det år de fyller sex år.
Det innebär att det är obligatoriskt
att gå i förskoleklass.

Förbud mot nötter
Det är alltid förbjudet att ta in och att servera nötter,
mandel och sesam i alla skolor i Göteborgs Stad.
Förbudet gäller eftersom nötter och sesam kan utlösa
svåra och livshotande reaktioner hos den som har allergi.
Risken att förväxla nötter med mandel i mald och hackad
form är stor, därför gäller förbudet även mandel. Förbudet
gäller i alla lokaler.

Vad är grundskoleförvaltningen?
Grundskoleförvaltningen ansvarar för verksamheten i stadens
kommunala skolor från förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskolan samt fritidshem. Vi arbetar tillsammans för att skapa
bästa möjliga förutsättningar för att alla elever, i alla skolor i Göteborg
ska få möjligheten att forma ett bra liv.

Vi banar väg för framtidens skola.

Är det något du funderar på?
Om du har frågor om förskoleklass kan du
kontakta oss på:

Telefon

031-365 09 60 (kontaktcenter)

Telefontider

Måndag – fredag 8.00 – 16.30

E-post

grundskola@grundskola.goteborg.se

Du kan även hitta information på

Grundskoleförvaltningen Göteborgs Stad 2022

goteborg.se/grundskola

