
Välkommen till Väsby skola



och till förskoleklassen

Här får ditt barn en mjuk och trygg övergång från förskola till 
grundskola. I förskoleklassen låter vi lek och lärande gå hand i hand 
och eleven får lära sig att bli självständig i en större grupp. 
Förskoleklass innehåller både inslag av förskolans pedagogiska 
verksamhet och grundskolans undervisning. 
Förskoleklassen en obligatorisk skolform med egen läroplan. 
Förskoleklassen och årskurs 1 och dess fritidshem finns i Södra huset.



Vår målsättning är att eleven ska: 

- trivas och känna sig trygga i skolan.

- lära sig lyssna ,visa hänsyn och ta ansvar i 
samspel med andra.

- utveckla tillit till sin egen förmåga samt väcka 
nyfikenhet och lust att lära.

- lära sig i ett sammanhang.

Vi utgår från förskoleklassens läroplan. 



Ett språkutvecklande arbetssätt som bl.a. bygger på Bornholms- modellen.  Vi arbetar 
med ljudlekar, rim, ramsor, meningar, ord och bokstäver
för att utveckla den språkliga medvetenheten och barnens tal- och skriftspråk.  För att 
utveckla språkförståelsen använder vi konkret material och bilder.

Språk och kommunikation



På skolans bibliotek får 
eleverna  låna böcker som de 
sedan berättar om i sin klass.



Matematiska resonemang och uttrycksformer 



ASa, CH, 2014-10-31



Digitala verktyg och medier för kommunikation 
samt programmering.



Skapande och estetiska uttrycksformer





Ta del av en estetisk uttrycksform.



Bygg och konstruktion med hjälp 
av olika material och tekniker.



ASa, CH, 2014-10-31



Lek på  förskoleklassens och årskurs 1´s skolgård





Undersöka och upptäcka





ASa, CH, 2014-10-31



Vi arbetar tematiskt där skolans alla ämnen vävs 
samman till en helhet.  



Tema Höst



Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Eleverna har lek och rörelse en gång i veckan i vår
idrottshall eller utomhus. 
Vi har utelek varje dag där vi uppmuntrar till rörelse.
Promenader i närområdet samt och utflykter gör vi 
kontinuerligt. 





ASa, CH, 2018-02-08

Kemiska och fysikaliska fenomen. Vi experimenterar och dokumenterar.



Skapa och upprätta
goda relationer samt 
samarbeta utifrån ett 
demokratiskt och 
empatiskt 
förhållningssätt.



VÄSBYS SKOLAS FRITIDSHEM

Förskoleklassernas och ettornas fritidshem finns i Södra huset på skolan.
Vi utgår från fritidshemmets läroplan
Vi erbjuder en meningsfull fritid där utveckling och lärande stimuleras.

Om du arbetar eller studerar har du rätt att söka fritidshem till ditt barn.
Du söker fritidshemsplats på Upplands Väsbys hemsida.
När din fritidsplats är beviljad kan du i samråd med oss starta inskolning på vårt 
fritidshem.



ASa, CH, 2014-10-31

, 
förskoleklassernas fritidshem.


