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Presentation



Förskoleklassens dag.

• Förskoleklassens dag är mellan kl.8.10 och 13.00 måndag till 
torsdag.

• Arbetspass 1 är mellan kl 8.10 och 9.10. 

• Kl. 9.10 har vi rast. Då får barnen ha med sig egen frukt eller mindre 
smörgås.

• Arbetspass 2 är mellan kl. 9.30 och 10.30.

• Lunch och rast är kl. 10.30 till 11.50.

• Arbetspass 3 är mellan kl. 11.50 och 13.00.

• Fredag – fritids vid behov annars ledigt. Ingen egen frukt den dagen.



Arbetspass/lektion

Under höst och vårterminen arbetar vi med:

• Språkligmedvetenhet
• Matematik
• Idrott
• Natur, teknik och samhälle



Inlämning av blanketter

Under våren har ni fått blanketter som ska fyllas i. 

Dessa behövs lämnas in senast den dagen ert 

barn börjar i skolan.

• Kontaktkortet

• Specialkost (behöver vi veta snarast)

• Busskort



Vklass

Ni kommer att få tillgång till Vklass efter 1 Juli. Inloggningsuppgifter 
skickas hem via posten. Ni som redan har syskon i en kommunal skola 
i Eskilstuna får inga nya inloggningsuppgifter.

Via Vklass skickar vi ut all information som rör barnens dag i 
skola/fritids där kan man också se veckans matsedel.

Varje fredag läggs det ut ett veckobrev med kort information om veckan 
som varit.

Har ni frågor angående Vklass kontakta Lollo på 
louise.jansson@eskilstuna.se eller på 073-9504117.

Det är viktigt att ni frånvaroanmäler ert barn via Vklass varje morgon 
vid sjukdom innan kl.8.00.

mailto:louise.jansson@eskilstuna.se


Fritidshemmet

Öppettider: kl. 06.30 -18.00. Vid behov av tidigare/senare tider kontakta 
personalen. 

På morgonen lämnas barnet på Lyan (ingång från parkeringen). Där 
hämtar man även på kvällen.

Frukost serveras mellan kl. 07.00-07.30

Mellanmål serveras från ca kl. 14.00.

Alla barn går ut kl. 07.30 för en morgonrast innan skolstart.

Personal som jobbar på fritids är: Lollo, Johan, Monica, Inger och 
Madde.

telnr: 073-9504117



Ingång till fritidshem Lyan.



Entré fritidshem åk1 



Entré fritidshem förskoleklass



Förskoleklassens matsal samt fritidslokaler.



Stora matsalen där man själv hämtar sin mat



Skolgården, på väg till förskoleklassens ingång.



Förskoleklassens ingång.



Förskoleklassens hall i skolan (gemensam med åk 1)



Förskoleklassens klassrum



Idrottshall och ytterligare fritidslokaler



Några bilder på skolgården









Kontaktuppgifter

Monica.lampinen@eskilstuna.se

Louise.jansson@eskilstuna.se

Om ni har frågor kontakta oss gärna.

Fritidshem tel: 073-9504117

Vecka 28-31 är fritidshemmet stängt.
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