
Information Öjaby skola 18/1 2022



Program för kvällen

• Information om skolan

• skolvalet

• Förskoleklassens verksamhet

• Fritidshemmets verksamhet

• Skolsköterskan informerar

• Frågor



Öjaby skola

• F-6 skola, tvåparallellig skola

• Tre fritidshemsavdelningar

• Ca 320 elever

• Behörig personal (lärare, förskollärare, fritidspedagoger, 
skolsköterska, bibliotekarie, vaktmästare, administratör)

• Närhet till skog och sjö

• Egen ipad årskurs 1-6, TLM, ökad läsförståelse



Skolvalet – mitt skolval

• Öppet 15-31/1

• E-legitimation

• Brev hem med information

• Viktigt att båda vh skriver på valet

• Beslut i april/maj

• Skolskjutsskola finns på mitt skolval

VIKTIGT ATT GÖRA ETT VAL!



Placering

1. Elev med skyddad identitet

2. Syskonförtur – samma skolenhet

3. Längst relativ närhet

4. Lottning



Förskoleklassens verksamhet
• Obligatorisk f-klass 8.10-13.00 

• Kartläggning
- Hitta språket & Hitta matematiken

• Hur ser inskolningen ut?

-En förmiddag och en eftermiddag förlagd två dagar innan 
skolstart.

• Schema

- läggs in i kommunens registreringstjänst SAITS 



fri lek 

Förskoleklassens verksamhet
Vilka möter era barn i F-klass: 
- i nuläget Linda, Fia, Elin och Lilly

En vanlig vecka i F-klass:
- Trygghet, samarbets- och 
värdegrundsaktiviteter 
- Naturdag… 
- Matematik/Språk/NO/SO… 
- Bibliotek… 
- Idrott….varvat med musik, skapande, 
digitala verktyg och fri lek.



Förskoleklassens verksamhet
En vanlig dag f-klass:

• 8.10-8.30 morgonsamling inne eller ute

• 8.30-10.00 arbetspass och fri lek

• 10.00-10.40 rast ute 

• 10.40-11.10 lunch i matsalen

• 11.20 -12.20 arbetspass och fri lek

• 12.20-12.45 rast ute

• 12.45-13.00 samling och avslutning inne eller ute



Viktigt med struktur och rutiner!



Fritidshemmets verksamhet erbjuder…
• trygghet- samarbets-och värdegrundsaktiviteter

• digitala verktyg

• uteaktiviteter 

• skapande 

• fritidsgympa

• den fria leken…



Hälsning från skolsköterskan

Nina Ahlström, Öjaby, Åby och Ör skola. 

• Hälsokontroller, vaccinationer, rådgivning och enklare 
sjukvårdsinsatser.

• Hälsofrämjande och förebyggande 

• Vid komplicerade frågeställningar kan elevhälsan hänvisa eller 
remittera vidare till lämplig instans inom regionens hälso- och 
sjukvård.

• Mer information kommer skickas ut vid terminsstart. 
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