
 Uppsala 28 juni 2016 

 Till vårdnadshavare för elever som ska börja förskoleklass  
 

 

 

 

 

 

 

 

von Bahrs skola 

 Välkommen till förskoleklass på von Bahrs skola, hösten 2016! 

 

Alla förskoleklasser kommer att vara placerade i våra lokaler på Bellmansgatan 64. 

Skolgården och lokalerna där är nyrenoverade och anpassade för just yngre barn. På skolan 

kommer också två åk 1 att finnas. Lokalerna på Bellmansgatan ligger ungefär 2 minuters 

promenad från våra lokaler på Heidenstamsgatan 67 där barnen sedan kommer att gå från åk 

2-9. I år blir det tre förskoleklasser på skolan. Förskoleklasserna kommer att ha sex 

förskolärare, två per grupp, och stora delar av tiden kommer barnen att ha aktiviteter i mindre 

grupper. 

 

Klassindelning 

Era barn har blivit placerade i en klass (FA, FB eller FC) men detta är inte en definitiv 

klassplacering inför årskurs 1. Klassindelningen görs utifrån det som vi tror är bäst för det 

enskilda barnet och gruppen i stort. Under året kommer pedagogerna se hur klassen fungerar 

och utifrån det skapas eventuellt nya klasser till årskurs 1. I slutet av detta brev hittar du en 

aktuell klasslista.  

Inskolning i augusti 

Under de första dagarna är det du som förälder som avgör hur mycket du behöver vara med i 

skolan och på fritids med ditt barn. Du känner ditt barn bäst och vet vilket behov av din 

närvaro som behövs. För oss är det helt naturligt att ni går ifrån eller att ni behöver vara kvar. 

I samband med terminsstart kommer förskolärarna erbjuda inskolningssamtal.   

Förskoleklassens och fritidshemmets tider 

Förskoleklassens verksamhet är varje dag mellan kl. 08.15 och 13.30 och under övrig tid, 

7.00-8.15 samt 13.30-17.00, erbjuds fritidsverksamhet. Anmälan till fritidsverksamhet görs i 

det webbaserade systemet eBarnUngdom. Skolans fritidsverksamhet startar den 1 augusti. 

Återkom till oss med tider om ni har behov av fritids innan skolstarten den 17 augusti. Vi vill 

även informera om att all ordinarie personal inte finns på plats under de första veckorna fram 

till skolstart.   

Viktiga datum 

1 augusti   Fritidsverksamheten för förskoleklassen börjar. 

OBS! Endast föranmälda barn. 

11 och 12 augusti  Fritids stängt för planering 

17 augusti   Skolan börjar kl. 8.15 



 

Barn i behov av stöd eller extra anpassningar 

Behöver ditt barn stöd eller extra anpassningar inom ramen för den ordinarie verksamheten? 

Kontakta då snarast Mona Refai, Biträdande rektor per telefon 018-7275870, 072-5805668 

eller via e-post; mona.refai@uppsala.se  

  

Varmt välkomna till von Bahrs skola! 

 

OBS! von Bahrs skola är en parfymfri skola och vi ber er respektera detta! 

von Bahrs skola • Heidenstamsgatan 67 • 754 27 Uppsala 

Telefon: 018 - 727 58 70 • Fax: 018 - 727 58 68 

E-post: vonbahrsskola@uppsala.se 

www.uppsala.se 
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