Hur kommer barngruppen se ut?
Beroende på barnantalet så kan förskoleklassen
delas in i en eller två grupper, i slutet av juni får alla
familjer brev gällande gruppindelningen.
Vid frågor så ring förskoleklass/fritidshemmet på tfn
0278-250 69
På Björktjära skola finns det 3 fritidsavdelningar;
F1, 2:an och 3:an+fritidsklubb.
Fritidshem är till för barn vars föräldrar arbetar eller
studerar.
Mer information kommer till Er som valt
fritidshemsplats.

Ett gott samarbete ger trygga barn,
vi ser fram emot att träffa er alla!

Snart dags för
förskoleklass och
fritids!

Vi vill med denna folder hälsa Er välkomna till
Björktjära skola
Hur börjar inskolningen?
Starten på denna överskolning ansvarar förskolan,
förskoleklass och fritidshemmet för under våren. De
förskolor som hör till Björktjäras upptagningsområde
får besök av pedagogerna från skolan som en första
kontakt.
De barn som gör sin sista termin i förskoleklassen bjuds
in till en återvändardag i april månad. Vid denna träff
får gamla kompisar återses och dela med sig av sina
erfarenheter. Observera att detta gäller för de barn
som kommer från Björktjäras upptagningsområde.
De blivande förskoleklassbarnen får sedan besöka
skolan vid ett antal tillfällen. Ett sätt att bekanta sig
med nya miljöer, pedagoger, den nya barngruppen och
rutinerna. Vid ett tillfälle äter barnen lunch i skolans
matsal tillsammans med pedagogerna. Ansvariga för
förskoleklassen skickar ut välkomstbrev till samtliga
familjer med tider för dessa tillfällen. Dessa besök
sköter förskolan tillsammans med förskoleklass och
fritidshem. Har barnet inte haft förskoleplats så
ansvarar vårdnadshavarna för att barnet medverkar vid
dessa träffar. Lediga barn är naturligtvis välkomna att ta
del av inskolningstillfällena.

Varför har vi överlämnandekonferens?
Detta är ett tillfälle för pedagoger från förskola och skola
att mötas och berätta om sin verksamhet och om
barnens intressen. Vid mötet medverkar också rektor,
specialpedagog och skolsköterska. All information som
tas upp gällande barnen skall vara godkänd av er
vårdnadshavare genom avslutande samtal på förskolan.
Det är ett bra sätt att få en röd tråd i verksamheterna och
följa barnens utveckling och lärande.
Vad förväntas av mig som vårdnadshavare?
Du som vårdnadshavare förväntas medverka på
förskoleklass och fritidshemmets gruppinskolningssamtal
för att få viktig information angående verksamheterna.
Här ges du möjlighet att ställa frågor i mindre grupp och
möta de ansvariga pedagogerna. Finns det behov av
enskilda samtal där du vill delge information gällande just
ditt barn så bokar vi en tid. Inbjudan till gruppinskolningssamtalet skickas per brev till samtliga familjer och
genomförs i juni.

Till hösten förväntas att du…
…läser veckobrev och annan information som skickas
hem.
…fortsätter märka barnets kläder och tillhörigheter.
…meddelar vistelsetider samt eventuella ändringar av
dessa.
…fortsätter ta kontakt med personalen vid lämning och
hämtning.

