
VÄLKOMNA TILL
BJÖRNDALSSKOLANS 

FÖRSKOLEKLASS



Björndalsskolan - den lilla skolan med närhet till varandra

Vår vision är “Tillsammans möter vi framtiden". 

● Vi vet att alla vill lyckas.
● Vi tar gemensamt ansvar för att skapa framgång.
● Vi möter varandra med nyfikenhet och respekt för våra 

olikheter.
● Vi provar olika metoder så att alla når sitt bästa jag.



 I FÖRSKOLEKLASS ÄR VÅRT MÅL:

● att alla elever ska vara trygga med sina nya klasskamrater, med 
skolans personal och med skolans rutiner

● att alla elever ska känna trygghet och studiero under skoldagen

● att alla barn får möjlighet att utvecklas efter sin förmåga

● att skapa förståelse för att alla är olika och att det är berikande

● att lärande sker genom lek, samarbete och genom att prova olika sätt 
att lära. 



 BJÖRNDALSSKOLANS FÖRSKOLEKLASS

● Vi använder tydliggörande pedagogik genom 
widget-bilder som visar vad vi ska göra under dagen.

● Vi arbetar i halvgrupper, tvärgrupper och helgrupp
● Vi har samlad skoldag där fritidspedagogerna 

undervisar under skoltid i tex idrott,bild och i teman 
kopplade till undervisningen

● Vi utgår ifrån leken för att skapa lärande. Eleverna 
får öva sig på att samarbeta i olika konstellationer 
och vi jobbar med språket, bokstäver och siffror på 
ett lekfullt sätt

● Vi utmanar eleverna och lär med hela kroppen och 
erbjuder barnen olika verktyg och metoder för att ta 
in kunskap.



Varje vecka presenterar vi en ny bokstav som vi sedan 
tillsammans arbetar med på olika sätt



Vi skapar konstverk till veckans bokstav



Exempel på hur vi arbetar 
med språkutvecklande 

arbetssätt 



Så här kan det se ut när vi 
arbetar med matematik:



Vi har rörelse under skoldagen både inomhus och 
utomhus



Eleverna använder digitala verktyg 
under skoldagen på olika sätt



LÄRA GENOM ATT GÖRA

● Vi arbetar under dagen med olika plockmaterial för att skapa lärande. 
Materialet stimulerar barnen till att upptäcka siffror, bokstäver, utveckla 
logiskt tänkande och att se mönster. Eleverna jobbar med materialet både 
enskilt, i par eller grupp.

● När vi arbetar med språket utgår vi från Bornholmsmodellen där vi övar 
språklig medvetenhet som är en viktig grund för att knäcka läskoden men 
även för barns senare språkutveckling. Vi jobbar bl.a med rim och ramsor 
och andra ordlekar.



             Plockmaterial - Språk

 
lararenellybonner.se



 lararenellybonner.se

Plockmaterial - 
Matematik



Samarbetsövningar



FRITIDS 
BJÖRNDALEN - 
NOVA OCH 
BJÖRNEN



På fritids arbetar vi aktivt med barns lärande 
utifrån läroplanen för fritidshemmet

Vår fokus är:

● Att värdegrunden genomsyrar all verksamhet 
● Att elevernas ideer blir verklighet
● Att alla elever får möjlighet att utvecklas
● Att erbjuda aktiviteter för alla 















    Vi tackar för visat intresse och hoppas 
att vi ses på Björndalsskolan!


