
Välkomna till
Ekängens skolor



Ekängen ett skolområde

Ekängen är ett skolområde med två skolor, 
Ekängsskolan och Bärstadskolan. Detta innebär 
att man i skolvalet väljer område Ekängen och 
inte respektive skola.

www.linkoping.se/ekangsskolan

Bärstadskolan Ekängsskolan

http://www.linkoping.se/ekangsskolan


Bärstadskolan

3 Förskoleklasser

3 åk.1

3 Fritidshem

155 elever (beräknat antal augusti 2018)

25 personal

Ekängsskolan

År 2-6

3 Fritidshem

Öppen fritids 10-12

379 elever (beräknat antal augusti 2018)

55 personal 

Vaktmästare, administratör, 

psykolog, kurator, 

skolsköterska, rektorer , …



Maximalt lärande

Kunskapsmässig 

utveckling

Likvärdighet

Social & personlig 

utveckling

Lust & 

engagemang

Nyfikenhet för 

livslångt lärande



Önskemål om skola

• Mellan den 14 och 25 januari har du som vårdnadshavare 

möjlighet att önska skola för ditt barn som ska börja förskoleklass 

eller årskurs 7 hösten 2019. Det gör du genom vår e-tjänst som 

öppnar den 14 januari.

• I e-tjänsten kan du göra upp till sju önskemål och du kan önska 

plats både på kommunal och fristående skola. Har barnet två 

vårdnadshavare behöver båda gå in i e-tjänsten. Den första 

vårdnadshavaren gör önskemålen och den andra godkänner 

önskemålen.

• I och med det nya regelverket har kommunen inte längre kvar 

några hänvisningsskolor. Det finns alltså ingen specifik skola som 

barnet hör till. Därför är det viktigt att du önskar skola. Om du inte 

önskar skola placeras ditt barn på en kommunal skola i närheten 

av hemmet.



• I och med det nya regelverket har kommunen inte längre kvar 

några hänvisningsskolor. Det finns alltså ingen specifik skola som 

barnet hör till. Därför är det viktigt att du önskar skola. Om du inte 

önskar skola placeras ditt barn på en kommunal skola i närheten 

av hemmet.

• För att logga in behöver du e-legitimation. Om du inte har en e-

legitimation kan du besöka något av kommunens 

medborgarkontor. 

Där kan du få hjälp att önska skolor, du behöver då ha med dig 

en giltig legitimation.



14/1 - 25/1 Webbtjänsten ”Önskemål om skola” är öppen för 
vårdnadshavare

I månadsskiftet februari/mars skickas brev om skolplacering till 
vårdnadshavare från utbildningskontoret. Besked lämnas även i 
webbtjänsten.

Handlingsplan för övergång Förskola - Skola
I arbetet med att forma grupper till förskoleklasserna
deltar personalen i förskolorna tillsammans med, specialpedagog vid 
Ekängens skolor.



• Läsåret börjar torsdag den 15 augusti. 

• Fritidshemmen tar emot era 6-åringar från 1 augusti utifrån 

tillsynsbehov, endast arbete eller studier.

• Skoldagen i förskoleklass är 8.00–12.30

• Alla barn i förskoleklass äter skollunch

• De barn som inte har tillsynsbehov slutar 11.30

• Före 8.00 och efter 12.30 är barnen inskrivna på fritidshemmen.

Ansökan om fritidshemsplats gör ni på Barnomsorg på webben 

på www.linkoping.se. En skriftlig överenskommelse fylls i innan.

http://www.linkoping.se/


Våra kriterier för gruppsammansättning är:

• Vi delar större barngrupper som kommer från samma 
förskola. Det gör vi för att alla barn ska få möjlighet till en 
bra start i de nya grupperna. 

• Vi strävar efter att alla barn ska ha med sig någon de är 
trygg med i sin grupp.

• Barn i behov av särskilt stöd beaktas.
• Vi prioriterar gruppsammansättningen framför geografisk 

fördelning.



Lärarna i förskoleklass ser viktiga resultatet av vårt sätt 

att bilda nya grupper:

De beskriver att eleverna lättare och mer leker över 

klass- och fritidsgränser, vilket skapar en 

gemensamhetskänsla över hela skolan. 

Barnen får mer rättvisa möjligheter i att skapa sig en 

plats i gruppen, en grupp som inte består av 

undergrupper från förskolan.

De elever som kommer nyinflyttade har lättare att 

komma in i gruppen. Eleverna får med detta tillgång till 

ett större socialt nät. 



Vecka 13 skickar vi ut information om grupp-
sammansättning i förskoleklasserna.
Då informerar vi även om hur samarbetet mellan 
förskolorna och skolan kommer att se ut under 
vårterminen.

Personalen i förskoleklass besöker barnens förskolor
Alla barn träffas i sina nya grupper under senvåren. 
Personalen på förskolorna ansvarar för dessa träffar.

Barnen gör två besök i förskoleklass och ett på fritids.



Förskoleklassen blir obligatorisk från och 

med höstterminen 2018. Det betyder att:

Barn bosatta i Sverige får skolplikt från 

höstterminen det år de fyller sex år.

Elever i förskoleklassen får närvaroplikt på 

samma sätt som elever i grundskolan.



Läroplanens fem delar:

1. Skolans värdegrund och uppdrag

2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen

3. Förskoleklassen

4. Fritidshemmet

5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav



Förmågor som ska utvecklas under förskoleklassåret

• pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i 
handling,

• skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta 
utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

• kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda 
syften,

• skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
• använda matematiska begrepp och resonemang för att 

kommunicera och lösa problem,
• utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik 

och samhälle, och
• röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan 

påverka hälsa och välbefinnande.





En dag i förskoleklass

06.00 – 7.45 morgonfritids

8.00 – 12.30 förskoleklass

12.30 – 18.00 fritids



Föräldramöte i 27 maj 

Vi informerar mer om verksamheten i förskoleklass och 
fritidshem. 
Vidare lämnas information om hur man ansöker om 
fritidsplats och hur inskolningen planeras.

På föräldramötet deltar personalen som ska jobba med 
era barn i förskoleklass och på fritidshem.
På mötet deltar även skolsköterskan.



Läsåret börjar 15 augusti. 
Fritidshemmen tar emot era 6-åringar tidigare 
efter era tillsynsbehov. 

Skoldagen i förskoleklass är 8.00–12.30.
Alla barn i förskoleklass äter skollunch.

De barn som inte har tillsynsbehov slutar 12.30.
Före 8.00 och efter 12.30 är barnen inskrivna på 
fritidshemmen.

Ansökan om fritidshemsplats gör ni på Barnomsorg på 
webben på www.linkoping.se.

Läsåret 2019 - 2020

http://www.linkoping.se/


Varmt Välkomna till 

Ekängens skolor


