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Välkommen till 
informationskvällar
i våra förskoleklasser

Snart är det dags för skolval till 
förskoleklass! Du som har barn som 
ska börja förskoleklass hösten 2023 
är välkommen till informationskvällar 
på våra grundskolor under vecka 
42 och 43. Under en kväll får du 
träffa engagerade pedagoger och 
rektorer som berättar om skolan och 
undervisningen i förskoleklass.

Läs mer och anmäl dig på 
norrkoping.se/informationskvallar

Skanna qr-koden med din mobilkamera 
eller gå till:
 
www.norrkoping.se/informationskvallar

Anmälan

Anmäl dig på norrkoping.se
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En skola nära dig

I Norrköpings kommun finns 36 
kommunala skolor som har förskoleklass. 
Vi har skolor både i centrala Norrköping 
och i stadens ytterområden. Kort sagt 
finns vi nära dig. Ditt barn har en 
garanterad plats på en skola inom 2 km 
från hemmet om ni bor centralt. Bor ni  
i ett ytterområde kan det vara längre än  
2 km till den närmaste förskoleklassen, 
men då har ditt barn tillgång till skolskjuts 
till anvisad skolskjutsskola.

Samverkan med  
förskolor och skolor

Våra förskoleklasser samverkar med 
både förskolor och blivande klasslärare 
på skolan. Målet är att övergången från 
förskola till förskoleklass och sedan vidare 
till årkurs 1 och uppåt ska vara så trygg 
som möjligt för ditt barn. Vi sätter barnet 
i centrum och vår undervisning leder 
till utveckling. Pedagogerna inom de 
olika stadierna har dialog kring barnens 
kunskapsnivå, så att barnens lärande kan 
fortsätta på bästa sätt utan att något missas 
på vägen.
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Alla ska lyckas

Alla pedagoger och lärare som arbetar 
inom Norrköpings skolor arbetar för att 
alla barn och elever ska lyckas med sina 
studier och nå kunskapskraven. Oavsett 
vem man är ska man utmanas och nå så 
långt som möjligt. Det här arbetar vi för 
med framgångsrik och studiemotiverande 
undervisning varje dag. Både resultat 
och kvalitet inom Norrköpings 
skolor utvecklas i positiv riktning och 
meritvärdet för årskurs 9 har ökat de 
senaste åren.

Fritidshem

Lärandet som sker på fritidshemmet 
kompletterar undervisning i skolan.  
Vi har en hög andel utbildade lärare i 
fritidshem. Våra lärare arbetar för att se 
hela barnets dag och för att genomföra 
roliga, lekfulla och lärorika aktiviteter där 
barnen är delaktiga.
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Hur gör vi för att få alla barn 
och elever att lyckas?

Till att börja med har vi en hög andel 
behöriga lärare på alla förskoleklasser 
i alla skolor som gör ett fantastiskt 
jobb för alla barn varje dag. Vi arbetar 
utifrån nationella styrdokument. Vår 
undervisning är forskningsbaserad och 
vi använder pedagogiska metoder som 
forskare utvecklat. Det kan till exempel 
handla om att skriva sig till läsning eller 
forskningsbaserade metoder för att lära sig 
räkna. Digitala verktyg används på olika 
sätt i undervisningen.

Våra lärmiljöer

Vi arbetar hela tiden för att utveckla 
elevernas lärmiljö, det omfattar både 
förbättringar i fysiska lokaler och i 
den digitala lärmiljön. Alla skolor har 
en lärmiljö som bidrar till trygghet, 
lärande och studiero. Alla medarbetare 
är del av ett nätverk för förskoleklass 
och fritidshem där de får möjlighet till 
kompetensutveckling, så att varje lärare 
kan fortsätta utveckla undervisningen och 
hjälpa eleverna att lyckas. 
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Trygghet och värdegrund

På våra enheter sker varje dag ett löpande 
arbete för att alla barn ska känna sig trygga 
i skolan och ett aktivt värdegrundsarbete. 
Vi arbetar förebyggande mot kränkande 
behandlingar. Våra lärare arbetar aktivt 
med att skapa en trygg studiemiljö och 
undervisningssituationer där alla får 
komma till tals och lära sig i sin takt. I 
Norrköpings kommun finns en stark barn- 
och elevhälsa, där specialistkompetenser 
inom syn, hörsel, psykologi, logoped och 
kurator kan sättas in vid behov.

Skanna qr-koden med din mobilkamera 
eller gå till:
 
www.norrkoping.se/hitta-kommunala-
grundskolor

Mer information

På www.norrkoping.se kan du läsa mer 
om våra skolor som har förskoleklass. 
Du är även varmt välkommen att 
kontakta skolorna direkt för mer 
information!



Kontaktcenter

Adress: Trädgårdsgatan 21, 602 42 Norrköping
Tel: 011-15 00 00
E-post: norrkoping.kommun@norrkoping.se

Norrköpings kommun
Utbildningskontoret
601 81 Norrköping

Returadress:
Norrköpings kommun
Utbildningskontoret
601 81 Norrköping


