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Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 

Till föräldrar med barn som ska börja i 
Funbo skolas förskoleklass 
Hej, välkomna till Funbo skola nästa läsår! 
Ert barn har fått en placering hos oss, tillsammans med ca 25 andra elever. Vi har 
planerat för en förskoleklass. Vi har ett tätt samarbete med närliggande förskolor för 

att skapa bästa möjliga förutsättningar för en positiv övergång.  

Förskoleklassen är första steget in i skolans värld. Den är en del av grundskolan och är 

tillgänglig för alla. Målet med verksamheten är att barnen ska känna sig trygga och lust 
att lära. Vi arbetar för att möta varje barn utifrån deras förutsättningar och behov. Stor 

vikt läggs vid att barnen ska få träna att samarbeta men också att bli självständiga 

individer. 

Det är också viktigt att barnen under sitt första skolförberedande år ska bli bekanta 

med, verka i och kunna känna sig trygga i skolans miljö. Vi är övertygande om att 
barnen lättare kan tillgodogöra sig kunskap och utvecklas i sin sociala samvaro med 

andra när de är trygga. Därför får det trygghetsskapande arbetet stort utrymme. I 
förskoleklassen följer vi läroplanen och varvar olika arbetsuppgifter med lek, idrott och 

utflykter. 

Samtal kring ert barn 

Förskolläraren kommer bjuda in er föräldrar till ett frivilligt telefonsamtal innan 

sommaren ifall det finns värdefull information ni vill lämna om ert barn. Ett tidigt lära-

känna-samtal kommer erbjudas i samband med skolstarten. Utvecklingssamtal 
erbjuds under senare delen av våren. 

Särskilt överlämnande - för vårdnadshavare som har barn med stort stödbehov 
Vid behov har vårdnadshavare välkomnats till skolan på en särskild överlämning 

tillsammans med pedagog från förskolan. Tiden bokas innan av förskolan, om behov 

finns. Det är viktigt att vi får reda på om det finns särskilda omständigheter kring ert 
barn så vi kan förbereda och möta upp de eventuella behov som finns.  

Läsårstider 

Förskoleklassen har samma läsårstider som övriga grundskolan. Höstterminen börjar 

måndag 16/8 verksamheten pågår varje dag mellan 8.10-13.20. 
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Fritids och skola är stängt  

Vi stänger fyra dagar om året för att ha möjlighet att träffa all skolans personal för 
gemensam planering och kompetensutveckling. Torsdag 11/8 och fredag 12/8 är 
stängda dagar. Om ni har behov av omsorg så kan plats erbjudas på annan skolas 
fritids. Hör av er snarast i så fall. 

Föräldramöte 16/5 och blanketter inför skol-och/eller fritidsstart 

Välkommen till ett föräldramöte måndag den 16/5 kl 18.00 då ni kommer få mer 
information kring förskoleklassen och verksamheten. Vi skulle uppskatta att ni tills 
dess har fyllt i hänvisade och bifogade blanketter för att underlätta vår planering samt 

inskolning för ert barn. 

Elevuppgifter bifogad 

Samtycke bifogad 

Anmälan till sommarfritids 
Vid behov - Behovsanpassad kost bifogad 

Vid behov - Modersmålsansökan – se mer info nedan 

Besöksdag 17/5 
Uppsala kommun har en gemensam besöksdag då eleverna är välkomna att hälsa på 

sina nya skolor. I förskolan är det vanligt att föräldrar följer sina barn denna dag 

(endast en vuxen per barn) men i vissa fall så har förskolan möjlighet att gå med 
barnen. Kolla med din förskola vad som gäller. Barnen är välkomna i omgångar för att 

kunna möta upp på ett bra sätt: 
Funbo förskola: 8.30-9.30 

Övriga förskolor: 10.00-11.00 

Ansök om plats i fritidshemmet 

Skolbarn har rätt till fritidshem om föräldrarna arbetar eller studerar. Barn som börjar i 
förskoleklass kan få plats på fritids tidigast från och med 1 augusti.  

Funbo skola fritids är öppen 6.30-17.30 och vi bifogar en folder med mer information. Vi 

bifogar också en blankett för anmälan till sommarfritids. Eleverna är välkomna från 1/8 
och för att kunna planera in en bra inskolning så behöver vi er anmälan, tillsammans 

med kontaktuppgifter och eventuell behovsanpassad kost senast 16/5. 

Vi använder skola24-fritidshem som närvarosystem för fritids. Information om hur du 

registrerar schema finns bifogat.  

Fritidshemsplacering söker du i E-barnungdom vi Uppsala kommuns hemsida.  

Ansök i god tid, båda vårdnadshavarna ska godkänna ansökan, samt båda 
vårdnadshavarna ska tacka ja till erbjudandet om plats när det kommer, sedan 
kommer en bekräftelse på att placeringen är klar. 

• www.uppsala.se 

• menyval: skola och förskola 

• grundskola och fritids 

• fritidshem och fritidsklubb – fritidshem och fritidsklubb sök eller säg upp plats 

• Ansök eller säg upp plats i e-Barnungdom 

• Inloggningen är högt upp på sidan du kommer till:  
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Behöver du hjälp med inloggning eller ansökan kan du kontakta antagningen på: 

Tel: 0771-727001 måndag-fredag 9.30-11.30 
Epost: antagningen.forskola@uppsala.se 
Besöksadress: Stationsgatan 12 måndag, onsdag, fredag 9.00-17.00 

E-tjänster för dej med barn eller ungdom i kommunal förskola eller skola 

På Uppsala.se finns alla E-tjänster som grundskolan använder samlade på ett och 
samma ställe. Det är viktigt för oss att ni kontrollerar era kontaktuppgifter så att de är 

aktuella.  

Kontrollera era kontaktuppgifter genom att följa stegen nedan: 

• www.uppsala.se 

• menyval: skola och förskola 

• E-tjänster för dig med barn eller ungdom i kommunal förskola eller skola 

• För dig med barn i grundskola 

• Ange kontaktuppgifter 

• Logga in i IST Guardian 

• Logga in med Bank-ID 

• Kolla att uppgifterna stämmer. 

Här kan du också se när lovdagarna under läsåret inträffar i ditt barns kalendarium.  

 Skolskjuts 

Antagningen för skolskjuts skickar automatiskt ut busskort till elever som har rätt till 
ett. Villkoret för att få ett busskort är följande: 

• Går i förskoleklass eller årskurs 1-3 och har minst två kilometer till skolan. 

Du kan beräkna avståndet mellan hemmet och skolan på Uppsala kommuns hemsida. 
Ibland finns skäl att få skolskjuts med taxi eller av annan anledning än de som nämnts 

ovan, t.ex. farlig väg. Detta måste man alltid ansöka om, via E-tjänst på Uppsala 
kommuns hemsida:  

• www.uppsala.se 

• menyval: skola och förskola 

• grundskola och fritids 

• skolresor – resa till och från skolan - grundskolan 

• ansökan om skolskjutsansök via e-tjänst 

• logga in med bank-ID 

Vid frågor kontakta antagningen skolskjuts:  
Tel: 0771-727 001 måndag – torsdag kl. 9.30 -11.30  

epost: antagning.skolskjuts@uppsala.se. 

Modersmål 

Du ansöker om modersmålsundervisning via bifogad blanketten. 

Sociala medier: Följ oss gärna på Instagram (funboskola) och läs mer om vår 

verksamhet på https://funboskola.uppsala.se/ I förskoleklassens meny hittar ni även 
en film från förskoleklassens lokaler. 

Välkomna till Funbo skola hälsar 

Anna Carlén, rektor & Veronica Ferm, lärare i förskoleklass 
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