
 

Väsby skolas förskoleklasser vill ge ditt barn en mjuk och trygg  
övergång från förskola till grundskola. Vi har en röd tråd  
genom hela vår verksamhet, från förskoleklass till och med 
årskurs 9. Verksamheten bygger bland annat på att skapa ett  
öppet och tolerant klimat där alla får möjlighet att utvecklas.  

 
 
Våra förskoleklassers verksamhet är kl. 8.30-12.30 varje dag 
och inkluderar lunch. Vi har utmärkta lokaler nära årskurs 1-3 
och en fin skolgård med mycket lekutrustning.  
Årskurs 4-5 ligger i Östra huset och årskurs 6-9 i Västra huset. 
De har egna skolgårdar, men finns ändå nära  
så vi kan samarbeta. 

 

Det är viktigt att barnen får träna på att lyssna, visa hänsyn,  
ta ansvar, utveckla tillit till sin egen förmåga samt ta tillvara sin 
nyfikenhet och lust att lära. Det gör vi bland  
annat genom att låta lek och lärande gå hand i 
hand så barnen lär sig bli självständiga men även 
att kunna arbeta i större grupp.  

 
Vi arbetar målmedvetet med  
ljudlekar, rim och ramsor, men 
även med att konkretisera ord och 
meningar för att utveckla barnens  
tal- och skriftspråk.   

 

  

Mycket tid ägnas också åt att träna turtagning och samarbete 
liksom att skapa, undersöka, upptäcka, bygga och konstruera. 
Här kommer även matematiken in för att till exempel beskriva 
omvärlden och träna logiskt tänkande. 



 

Lek och rörelse är en stor och  
viktig del i vårt arbete.  
Vi har utelek varje dag och 
en gång i veckan är vi också  
i vår idrottshall.  

 

Du som vårdnadshavare är mycket viktig.  
Det är du som står ditt barn närmast, så när du talar  
om vad du tycker, är det lättare för oss att ge  
just ditt barn vad det behöver. 

 

Vi som är  
förskoleklasslärare  
heter Astrid, Mathias, 
Christina, Anita, Fayrouz, Josefine, Josipa och Svetlana .  
Du får gärna höra av dig till oss via  
vasbyskola@edu.upplandsvasby.se eller 08-590 973 46.  
Du kan också läsa om oss på vår hemsida  
www.upplandsvasby.se/vasbyskola 

 

Ansökan görs via webben på www.upplandsvasby.se/skolansokan 
senast torsdagen den 22 februari.  

 
Vi har även Fritids för skolbarn upp till 12 år. Fritids har  
öppet mån-fre kl. 6.30-18.00.  
Ansökan om fritidshemsplats gör du efter att du fått  
antagningsbeskedet från oss.  

 
 Kom och träffa oss (Skolvägen 11, 194 76 Uppl. Väsby)  
 och se våra lokaler på vårt  

Öppet Hus, tisdagen den 13 februari kl. 17.30-19 och/eller besök oss på  

Utbildningsmässan i Väsby Centrum lördagen den 10 februari kl. 11.00-14.30. 


