


Mesta skola

Trygga, och omtänksamma individer - Lärande och nyfikna elever - Jämställda och toleranta människor

Vision! Alla elever ges förutsättning att utvecklas till: 

Hej och varmt välkomna till Mesta skola. Ovan ser du hur vår vision 

länkar samman med våra ledord vilka i sin tur ligger till grund för hela vår 

verksamhet. Ni kommer till en skola som ligger i topp när det gäller 

kunskapsresultat och trygghet och studiero. Det är inget vi får gratis utan 

något vi arbetar gemensamt med varje dag, genom dessa ledord och 

våra ordningsregler samt i en god relation och samverkan med dig som 

elev och vårdnadshavare.

Med vänlig hälsning

Joakim Sundh, rektor



Vi som arbetar i förskoleklass 
och på fritids

Gunilla Enblom
Susanne Nilsson
Daniel Collander

Cecilia Bernhardsson
Jesper Zettergren



Förskoleklassen har två grupper
Blå och Röd

Verksamheten är i Växthuset 



Tider förskoleklass/fritidshem

Måndag till fredag kl. 8.00-12.00.
Övrig tid är fritidsverksamhet.

Vi har en gemensam öppnings- och stängningsavdelning. 

* Morgonomsorg kl. 6.15 – 7.20 i matsalen.
* Frukost i matsalen kl. 7.20 – 7.45
* Utefritids kl. 7.30 – 8.00
* Fritidsverksamheten startar kl. 12.00
* Mellanmål kl. 14.15 
* Stängning på Fjärilshuset kl. 16.45 – 18.00



En dag i förskoleklass/fritids

* Samling kl. 8.00

* Arbetspass

* Rast

* Arbetspass

* Lunch kl. 10:45

* Arbetspass kl. 11.30

* Fritids kl. 12.00 utelek

* Fritidsaktiviteter

* Mellanmål kl. 14.15 

* Fritidsaktiviteter



Viktiga datum

Sommarfritids vecka 26 – 32. Från och med       
1 juli tillhör ditt barn skolbarnsomorgen. 
Viktigt att du ansöker på e-tjänsten, 
eskilstuna.se!
Skolstart är måndagen den 16/8.  

Schema för sommarfritids lämnas in idag eller 
snarast.

Stängningsdag för skola och fritids är 
måndagen och tisdag den 9-10 augusti. 



V-klass 

• Kalender
• Omsorgsschema
• Frånvaro/ledighet
• Dokumentation
• Utvecklingssamtal
• Kommunikation 

Inloggningsuppgifter till V-klass får
ni när ditt barn börjar på 
fritids eller förskoleklass!


