
Välkommen till Sverkerskolan



Program för kvällen
Vad kännetecknar Sverkerskolan? 

• Utbildningen på skolan och undervisningen 1-3

• Fritidshemmet

• Förskoleklass

• Elevhälsoteamet

Skolval – hur fungerar det?

Vad händer när skolvalet är färdigt?

Frågestund och rundtur i förskoleklassens lokaler
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Vad kännetecknar Sverkerskolan?
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Elevhälsans professioner
Skolsköterska

Skolpsykolog

Kurator

Tillgång till skolläkare

Rektor

Speciallärare

Specialpedagog

Logoped
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Psykologisk 
kompetens

Psykosocial 
kompetens

Medicinsk 
kompetens

Special-
pedagogisk 
kompetens



Skola 1-3
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Fritidshemmet
Fritidshemmets läroplanen

Närheten till skolverksamheten 

Aktiviteter

Fritidsråd

Organisation
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Hur är det att gå i förskoleklass på 
Sverkerskolan?
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En vanlig vecka i förskoleklass
• Värdegrundsarbete

• Svenska

• Digital kompetens

• Matematik

• Idrott

• Utflykt

• Fadderi

• Skapande
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Hur går det till när ett barn ska börja 
förskoleklass?
Inskolningen är fyra dagar när man börjar förskoleklass 
på Sverkerskolan. Vi upplever att det gynnar barnen om 
de får några dagar på sig att vänja sig vid allt det nya.

Det finns fyra startdatum att välja mellan – 1a augusti, 
6e augusti och 13e augusti och 19e augusti. 

Den 12e och 16e augusti är det helt stängt på skolan. 
Även fritids är stängt då vi har gemensamma 
planeringsdagar. 

Skolstart är 19e augusti vilket innebär att det är den 
sista dagen man kan börja. 
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Hur går det till när ett barn ska börja 
förskoleklass?
Mer information om inskolningen kommer att ges på föräldramötet den 14e 
maj.

På den valda startdagen har ni inskolningssamtal med en pedagog och sedan 
går ni och barnet hem.

Under inskolningsdagarna vill vi att ni är tillgängliga.
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Skolval – hur fungerar det?
Skolvalet sker i e-barnungdom under perioden 10e till 31a januari.

Regler

• Vid konkurrens om platserna är det principen om relativ närhet som avgör 
vilken elev som får plats. 

• Närheten mäts i skolskjutssystemet och tar hänsyn till farliga vägar och 
gångvägar. Väljer en att välja en skola utanför sitt skolskjutsområde gäller ingen 
rätt till skolskjuts däremot kan en få skolkort.

• Syskonförtur gäller i yngre åldrar på ett visst avstånd från skolan.
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Skolval – hur fungerar det?
Alla elever placeras i samma undervisningsgrupp. Vi anpassar sedan 
basgrupperna utifrån förskolans överlämning och vad vi ser när vi lär 
känna eleverna. 

Besked om placering kommer 1-12 mars. 

Har du angett en e-postadress skickas beskedet dit. Du kan också se 
beskedet under "Mina ärenden" när du loggar in i eBarnUngdom.
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Vad händer när skolvalet är färdigt?
Vi får besked om placeringen samtidigt som ni. 

Därefter behöver vi några veckor på oss för att göra grupper. De sätts samman 
utifrån information vi får när vi besöker förskolorna och träffar pedagogerna.

När skolvalet är stängt kommer ni att få en inbjudan till ett föräldramöte den 
14e maj. Den 22a maj kommer barnen som fått plats hos oss tillsammans 
med er att besöka skolan på förmiddagen.

Kan ni inte komma i maj behöver ni själva höra av er för att boka in 
startdatum.
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Vad händer när skolvalet är färdigt?
När ni fått besked om skolplacering behöver ni också ansöka om plats på 
fritidshem på den skola ni fått placeringen. 

Båda vårdnadshavarna måste bekräfta ansökan i e-Barnungdom.
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• sverkerskolan@uppsala.se

• antagning.forskola@uppsala.se

• antagninggrundskolan@uppsala.se

• skolvalet@uppsala.se

• Telefonnummer för alla skolvalsfrågor:  0771-727 001

Tack för ikväll!


