
Att gå i föreskoleklass handlar  om att 
förbereda sig. Under ett  år får barnen bekanta 
sig med  allt vad det innebär att gå i skolan,  
leka matte- och språklekar, lära  känna sig själv 
och vad man är bra  på, få helt ny kunskap om 
allt möjligt och upptäcka världen tillsammans  
med kompisar och lärare.

Snart  
skolstart för 
förskoleklasserna 
i Trollhättan!

Hej, nu är det   
snart dags för  
förskoleklass.

jippi! 

En skola att längta till! 
Det är egentligen väldigt enkelt.  
Allt vi gör syftar till en enda sak: att ge alla  
barn och elever förutsättningar att nå sin  
egen framgång och uppfylla sina drömmar.

Björndalsskolan
www.trollhattan.se/bjorndalsskolan
Rektor: petra.dahllof@trollhattan.se 
Öppet hus: 16/11 kl. 17.30-18.30

Dalkjusans skola
www.trollhattan.se/dalkjusansskola 
Rektor: malin.ernelin@trollhattan.se 
Öppet hus: 18/11 kl. 17.30-18.30

Hjortmosseskolan
www.trollhattan.se/hjortmosseskolan
Rektor: carina.karlstrom@trollhattan.se 
Öppet hus: 25/11 kl. 17.30-18.30

Hälltorpskolan
www.trollhattan.se/halltorpskolan
Rektor: ylva.andreasson@trollhattan.se 
Öppet hus: 15/11 kl. 17.30-18.30

Kronan
www.trollhattan.se/kronan
Rektor: filippa.korner@trollhattan.se 
Öppet hus: 24/11 kl. 17.30-18.30

Lextorpskolan
www.trollhattan.se/lextorpsskolan
Rektor: helena.back@trollhattan.se 
Öppet hus: 29/11 kl. 17.30-18.30

Lyrfågelskolan
www.trollhattan.se/lyrfagelskolan
Rektor: christina.sikstrom@trollhattan.se
Öppet hus: 23/11 kl. 17.30-18.30

Paradisskolan
www.trollhattan.se/paradisskolan
Rektor: petra.dahllof@trollhattan.se 
Öppet hus: 27/11 kl. 10.30-12.00

Sjuntorpskolan
www.trollhattan.se/sjuntorpskolan
Rektor: mikael.johansson@trollhattan.se 
Öppet hus: 19/11 kl. 17.30-18.30

Skoftebyskolan
www.trollhattan.se/skoftebyskolan
Rektor: jessica.erengren@trollhattan.se 
Öppet hus: 17/11 kl. 17.30-18.30

Stavreskolan
www.trollhattan.se/stavreskolan
Rektor: anna.malmskold@trollhattan.se 
Öppet hus: 24/11 kl. 17.30-18.30

Strömslundsskolan
www.trollhattan.se/stromslundsskolan
Rektor: ylva.andreasson@trollhattan.se 
Öppet hus: 17/11 kl. 17.30-18.30

Sylteskolan och Grundsärskolan
www.trollhattan.se/sylteskolan
Rektor: mona.uppstrom@trollhattan.se 
Öppet hus: 20/11 kl. 11.00-15.00

Upphärads skola
www.trollhattan.se/uppharadsskola
Rektor: mikael.johansson@trollhattan.se 
Ej öppet hus

Velanda skola
www.trollhattan.se/velandaskola
Rektor: henrik.stalheim@trollhattan.se

Åsaka skola
www.trollhattan.se/asakaskola
Rektor: maria.carlson@trollhattan.se 
Öppet hus: 22/11 kl. 15.00-18.00Kontaktlista



5. Barnens första 
klassträff!

Nu är det dags för barnen att  
besöka skolan tillsammans med er. 
Det är ett spännande första möte 
med kompisar och allt annat nytt.

4. Föräldramöte
Ett par veckor senare ses vi på  

skolan och ni får träffa alla lärare  
och föräldrar till era barns  

klasskompisar.

3. Lärare på besök
För att barnen ska veta vilka vuxna  
de möter i skolan, kommer lärare 
från förskoleklassen på besök i 

förskolan under våren.

2. ÖPPET HUS
Därefter är det dags att besöka  

skolan, bekanta er med 
F-klassernas lokaler och träffa

era barns lärare.

1. Info på förskolan
Under hösten kommer det att  

finnas information på ditt barns 
förskola och personalen berättar 

om skolan och allt som händer  
inför skolstarten nästa år. 

Före skolstart

Nya vänner!
Vi tycker att det är superviktigt 
att lära känna varandra så att vi 

trivs och har kul tillsammans. 
Det lägger vi mycket tid på.

Visste du att 
kaniner är bra 
på att räkna?
Vi lär oss matematik  

och siffror med praktiska 
mattelekar. 

Det är jätteroligt!

Man kan vad man vill!
Vi vet att man lär sig bäst när man  

tycker det är roligt. Därför försöker vi  
alltid att ha så kul som möjligt  

tillsammans.

Sommarlov!

 Inför alla möten och 
händelser får du info och 

inbjudan med posten!
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Välkommen!
I augusti startar första  

terminen med massor av 
spännande saker. Du behöver  
inte ta med papper eller penna  

för det finns i klassen.

Var och en lär i sin takt!
Ibland går det fort att lära sig något. 
Ibland tar det längre tid. Så är det för 

alla. Det finns också jättemånga olika 
sätt att lära sig på. Våra lärare hjälper 

dig att hitta just ditt sätt. 

God jul och alla andra högtider!
I Sverige har vi jättemånga traditioner och  

vi utforskar hur man firar på olika sätt.Skogstokig!
Ibland gör vi utflykter i 
skogen där vi kollar på 
träd och djur och leker. Hejskog

Hello!
Så hejar man  

i England.

Aktiva barn!
Lek, rörelse och aktivitet gör 

knoppen lika pigg som kroppen.
Därför rör vi på oss varje dag.

Jag firar 
drakfest!

Jullov och  
sen fortsätter 

äventyret...

Du är helt unik!
Det finns ingen som är som du. 
Ju mer olika vi är desto roligare 

blir det när vi träffas. För då kan vi 
inspireras och lära av varandra.

Jag tycker  
om samma färg 

fast grön!
I förskoleklassen har 
vi kul tillsammans när 

vi pysslar med olika 
material, färger och 

former. 
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Hösttermin

Jag spelar  
först så tänker 

jag ännu  
bättre  

sen.

A låter braaaa...
I förskoleklassen lyssnar vi på 

ljudet av alla bokäver, lär oss hur 
de ser ut och vilka ord de bildar 

när man sätter ihop dem.

Äntligen 
DAGS FÖR  

FÖRSKOLE-
KLASS!

Att börja förskoleklass är både roligt och lite spännande  
på samma gång. Även om man får komma på besök flera  
gånger och träffa alla lärare innan, kan man ha lite extra  

fjärilar i magen. Och i ärlighetens namn kan det vara lika pirrigt  
för föräldrar inför skolstarten. Den här kartan visar vad 
som händer och hur det går till att börja i förskoleklass 

så att ni kan förbereda er tillsammans.  Välkomna!

Skolstart

Ett eget 
språk!

I föreskoleklassen får  
du lära dig ditt eget språk 

på något som kallas för
modersmålsundervisning 


