Förskoleklass 2018

Välkommen till förskoleklass
Vi ser fram emot att ditt barn ska börja i förskoleklass. Här har vi
sammanställt några saker du behöver tänka på inför skolstarten.
Du hittar mer information och e-tjänster på
kavlinge.se/forskoleklass.

Välkommen på informationsträff
I november och december bjuder vi in till informationsträffar på våra
skolor. Där kan du träffa pedagoger, rektor och få en rundvandring i
lokalerna.
Skola

Dag

Tid

Plats

Rinnebäcksskolan, Kävlinge

23 november

18.00

Skolrestaurangen

Annelundsskolan, Kävlinge

28 november

18.00

Förskoleklassen

Olympiaskolan, Kävlinge

5 december

18.00

Mediateket

Ljungenskolan, Furulund

28 november

18.00

Skolrestaurangen

Lackalänga skola, Furulund

29 november

18.00

Skolrestaurangen

Söderparkskolan, Löddeköpinge

20 november

18.00

L-byggnaden

Nyvångsskolan, Löddeköpinge

30 november

18.00

Skolrestaurangen

Skönadalsskolan, Hofterup

28 november

18.00

Skolrestaurangen

Dösjebroskolan, Dösjebro

30 november

18.30

Skolrestaurangen

Vad är förskoleklass?
Undervisningen syftar till att stimulera barnens allsidiga utveckling
och lärande. Genom att skapa så gynnsamma förutsättningar som
möjligt ges barnen möjlighet att utvecklas till självständiga,
ansvarstagande, kreativa och kunskapande individer. Barnen följer
grundskolans läsårstider och är i skolan måndag till fredag.
Förskoleklassen är 3 timmar per dag plus lunch.

Anmäl ditt barn till förskoleklass
Inför skolstart måste du anmäla ditt barn till förskoleklass via
e-tjänsten Skolval. Tänk på att:
• Båda vårdnadhavare behöver logga in och skriva under valet.
•

Skolvalet är öppet under december och januari.

Så görs urvalet
Elever som bor inom skolans upptagningsområde har företräde till platser i
närområdet. Om det finns fler sökande än platser på en skola görs urvalet
enligt de urvalsregler som skollagen anger.

Om du väljer en annan skola
Även om du väljer en fristående skola eller en skola i en annan kommun vill
vi ändå att du skickar ditt val till oss. Det ger oss bättre möjlighet att planera
och tillgodose andra föräldrars önskemål. Om du söker andra alternativ än
våra skolor, kontakta den skola du är intresserad av då de har en egen kö.

Säg upp ditt barns förskoleplats
Inför skolstart måste du säga upp ditt barns förskoleplats via e-tjänsten
Förskola, fritidshem och klubb. Tänk på att det är 2 månaders uppsägning
på förskoleplatser.

Anmäl ditt barn till fritidshem
Barn som behöver omsorg före och efter skoltid erbjuds plats på fritidshem.
Tänk på att barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga
inte har rätt till fritidshemsplats. Du ansöker om plats på fritidshem via
e-tjänsten Förskola, fritidshem och klubb.

Datum för skolstart
• Inskolning i förskoleklass och fritidshem sker under maj.
• Ditt barn kan behålla sin plats på förskolan till den 10 augusti.
• Första dagen på fritidshemmet är den 13 augusti. Fritidshemmen
stänger för fortbildning den 16 och 17 augusti.
• Skolan startar den 21 augusti.
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