
Välkommen till förskoleklass
Rönninge skola



Skolledningen på Rönninge skola

Rektor Anna Linden 
Jonsson

Biträdande rektor Ylva 
Alsterlund

Hej,
Det är vi som är skolledningen på 
Rönninge skola. Det är tråkigt att vi 
inte kan träffas personligen under 
rådande omständigheter, men vi 
hoppas ändå att ni kommer att få 
tillräckligt med information om 
förskoleklassen på Rönninge skola 
genom denna presentation och 
genom grundskolebroschyren som 
ni tidigare fått.
Om det finns ytterligare funderingar 
är ni varmt välkomna att höra av er 
via mail till: 
ylva.alsterlund@utb.salem.se



Paviljongen
Förskoleklassen bedriver sin verksamhet i paviljongen som ligger 
vid fotbollsplanen på baksidan av skolan. Vi har i dagsläget 30 st 
elever i klassen och delar upp eleverna i mindre grupper när 
möjlighet ges.



Pedagogerna som arbetar i förskoleklass

 

Vi som arbetar i förskoleklassen 
är Tove (till vänster) och Eva (till 
höger). Vi är båda förskollärare 
med flera års erfarenhet och 
kunskap bakom oss. Det är även 
en fritidspedagog knuten till 
klassen.  



Hur en dag kan se ut i förskoleklassen

Vi startar alltid upp skoldagen med att gå igenom dagens 
schema tillsammans med eleverna. Till vår hjälp använder vi 
bildstöd som ger en extra tydlighet över aktiviteterna och vad 
som händer under de olika arbetspassen. En dag kan se ut 
enligt följande:  
08.00 Start av morgonsamlingen samt genomgång av dagens 
datum, väder och innehåll. 
08.20 Arbetspass, tex arbeta med Bornholmsmodellen, arbeta i 
matteboken, bildlektion eller temaarbete.  
08.50 Uterast 
09.15 Arbetspass 
LUNCH 
12.00 Högläsning 
12.15 Arbetspass 
13.00 Lärande lek 
13.30 Avslut av dagen och mellanmål i matsalen 



Värdegrundsfrågor

Vi arbetar kontinuerligt med 
värdegrundsfrågor samt hur man är 
en bra kompis. De sociala 
kunskaperna eleverna har med sig 
från förskolan utvecklas i snabb takt 
och detta är viktigt att eleverna får 
med sig som verktyg upp i årskurs 1. 
Demokrati har under läsåret 20/21 
varit ett genomgående tema för hela 
Rönninge skola.  

 



Våra klassrum
Förutom att vi har två större klassrum har vi tillgång till ett flertal mindre rum. Dessa används 
både i undervisningen samt under den lärande lek som är en del av förskoleklassens 
undervisning.  Klassrummen används under fritidshemsverksamheten av elever i både 
förskoleklass och årskurs 1. 
Vi har bland annat: 
Legorum 
Skapanderum även kallad pysselhörna 
Matematik och skrivarverkstad 
Olika läshörnor 
Ett rum för rollekar och "hemvrå" 
Bygghörnor  



Innemiljön



Bygg och konstruktion



  

Bokstäver och 
läsning

Siffror och matematik



 

Forma bokstäver och ord Skapa med fantasi och 
form



Utemiljön 

     Skolgårdens framsida



Ingång till expeditionenFotbollsplan



Varmt välkommen med era ansökningar till 
oss på Rönninge skola


