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Arnljotskolan 
Kunskap, trygghet och studiero



• 203 elever

• 34 pedagoger

• Förskollärare, lärare, fritidspedagoger, elevassistenter

• Förstelärare i matematik, svenska och digitalisering

• Specialpedagog

• Elevhälsoteam

Organisation



• Utbildningen inom skolväsendet 
syftar till att barn och elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Den ska främja alla 
barns och elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att 
lära.

Skollagen 1 kap 4 §

Syfte med utbildningen i skolan



• Förskoleklassen ska stimulera elevers 
utveckling och lärande och förbereda 
dem för fortsatt utbildning.

• Utbildningen ska utgå från en 
helhetssyn på eleven och elevens 
behov.

• Förskoleklassen ska främja allsidiga 
kontakter och social gemenskap.

Skollagen 9 kapitel 2 §

Syfte med förskoleklassen



Skolplikt i förskoleklass



Mål för Arnljotskolan



Mål Fritidshemmet Mål förskoleklass

Arnljotskolan

r

KUNSKAP
TRYGGHET 
STUDIERO

Mål Arnljotskolan

Eleverna har en språklig medvetenhet

Eleverna har ett matematiskt tänkande 

Eleverna visar intresse och nyfikenhet för: 
• Natur, teknik och samhälle utifrån årets 

temaarbete.
• Skapande genom lek, bild, musik, dans, 

drama och andra estetiska uttrycksformer
• Lek, fysiska aktiviteter och utevistelse

Kunskaper
• Alla elever når sina kunskapsmål

Normer och värden
• Alla elever når sina mål inom normer och värden
• Alla elever är trygga och har studiero

Tillgänglig lärmiljö
• Alla elever har en tillgänglig pedagogisk, fysisk och social 

lärmiljö

Eleverna ges möjlighet att genom  lek, 
aktiviteter och utmaningar träna förmågor 
inom:

• Språk och kommunikation
• Skapande och estetiska  uttrycksformer
• Natur och samhälle
• Lekar, fysisk aktivitet och utevistelse



Vi har fokus på elevernas kunskapsutveckling

Följer upp elevernas 
resultat inom kunskaper 

och värden

Förbättrar vår 
undervisning

Elever får det stöd de har 
rätt till





• PAX 

• Tydliga lektionsmål

• Vuxennärvaro i otrygga situationer

• Trygghetsdagar

• Gemensamma traditioner, turneringar, friluftsdagar

• Elevråd och trygghetsgrupp

• Rastverksamhet

• Rutiner vid kränkande behandling

Insatser för att skapa trygghet och studiero



Klassindelning



• Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd

• Trygghet och studiero

• Förskolorna gör grupperingar

• Klasslistor skickas hem med post

Klassindelning



Skolvalsprocessen



• Om skolvalet

• Så går valet till 

• Urvalsprinciper

• Principen om relativ närhet

• Ansök om plats på fritidshem

• Skolskjuts

• Få hjälp att göra valet

• Rörelsepaus

• Förskoleklass

Innehåll



• Syftet med skolval är att uppfylla vad skollagen säger: att barnet ska 
placeras där vårdnadshavare önskar att barnet ska gå 

• Alla vårdnadshavare till barn som fyller 6 år under 2023 och som är 
folkbokförda i Östersunds kommun ska välja skola

• Gäller för val till både kommunala och fristående skolor.

Om skolvalet



• Vecka 47-48: Skolorna erbjuder informationsmöten

• Vecka 2: inbjudan till skolval

• Vecka 3-4 (15-29 januari): Skolval pågår

• Mars: besked om vilken skola barnet fått plats på (placeringsbesked)

• Därefter bjuder mottagande skola in till informationsmöte 

Tidsplan och process



• Val av skola sker via e-tjänst (kräver e-legitimation)

• I valet anger du en e-postadress. Via den får du fortlöpande information 
om handläggningen.

• Information om skolvalet finns på www.ostersund.se/skolval

Så går valet till 



1. Vårdnadshavares önskemål

2. Principen om relativ närhet

Urvalsprinciper



Principen om relativ närhet



• Om du har behov av plats på fritidshem kan du ansöka om det i samband 
med att du gör skolvalet.

• Fritidshemsverksamheten startar den första måndagen i augusti varje år. 
2023 är det den 7 augusti.

• Om du är i behov av en plats i fritidshemmet från 7 augusti  bör du ansöka 
om plats via e-tjänst senast 31 maj för att ansökan ska hinna behandlas 
innan sommaren.

Ansök om plats till fritidshem



• De flesta elever som har rätt till skolskjuts till och från skolan åker 
med ordinarie kollektivtrafik (linjetrafik). Alla barn och unga mellan 
6 och 19 år som bor i Östersunds kommun får ett gratis busskort, 
som de ska använda när de reser i kollektivtrafiken.

• I enstaka fall kan elever i grundskola och grundsärskola ha rätt till 
skolskjuts i särskilt upphandlade fordon. Det kan till exempel vara 
aktuellt om kollektivtrafik inte finns eller om en elev behöver taxi på 
grund av funktionsnedsättning. De elever som uppfyller kraven för 
skolskjuts behöver inte ansöka; de kommer automatiskt att bli 
beviljade.

Om skolskjuts



• Vid val av annan skola än närmaste – fristående eller kommunal, finns 
ingen självklar rätt till skolskjuts. 

• Alla barn och ungdomar 6-19 år som är folkbokförda i Östersunds 
kommun får dock ett ungdomskort som gör att eleven reser gratis med 
Länstrafiken. 

• Information om skolskjuts finns på www.ostersund.se/skolskjuts

Skolskjuts vid val av annan skola än närmaste



• Om du som vårdnadshavare har funderingar kring annan 
skolform för ditt barn, till exempel grundsärskola, kontakta 
rektor i förskolan. 

Grundsärskola



• Mer information om valet till förskoleklass hittar du på 
www.ostersund.se/skolval

• Där finns information om: 
- Hur du gör valet till förskoleklass
- Skolor och länkar till skolornas information
- Urvalsprinciper
- Svar på vanliga frågor

Mer information

http://www.ostersund.se/skolval


• Kundcenter kan hjälpa dig att göra 
skolvalet 

• Telefonnummer: 063-14 30 00

• Besöksadress: 
Förlandsgränd 1C, 831 57 Östersund

• Behöver du tolk? Ring Kundcenter innan 
ditt besök. 

• Öppettider på www.ostersund.se

Få hjälp att göra 
skolvalet



• Finns på hemsidan.

• Östersunds kommun/Arnljotskolan

Film och bilder



Nina Magnusson, rektor 
Arnljotskolan

Tack för mig!


