
Kontakt
Södra området
Aggerudsskolan
Ann Ljunglöf, 0586-614 41, ann.ljunglof@karlskoga.se

Häsängsskolan
Anna Berggren, 0586-617 40, anna.berggren@karlskoga.se

Västra området
Karlbergsskolan
Annie Nilsson, 0586-615 57, annie.nilsson@karlskoga.se

Rävåsskolan  
Marja-Lena Määttä, 0586-610 17, marjaleena.maatta@karlskoga.se
 
Östra området 
Bråtenskolan
Eva-Marie Lundgren, 0586-613 28, evamarie.lundgren@karlskoga.se

Sandviksskolan
Elisabeth Thelander, 0586-615 16, elisabeth.thelander@karlskoga.se

Har du ytterligare frågor? 
Mer information om förskoleklass samt byte av skola och överklagan 
finns på www.karlskoga.se under Utbildning & barnomsorg -  
Grundskola - Förskoleklass. Du kan även kontakta oss om det är  
något du funderar över:

• Skolan kontaktar du när det gäller verksamheten och innehållet i 
förskoleklassen. Se kontaktuppgifter på platserbjudandet eller ovan.

• Placeringsassistenterna kontaktar du när det gäller skolbarns-
omsorg (fritids), till exempel vistelsetid, schema och avgifter,  
se kontaktuppgifter på föregående sida. 

• Skolförvaltningen kontaktar du via bun@karlskoga.se. 
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Välkommen till din förskoleklass
I Karlskoga kommun erbjuds alla barn som fyller sex år under 2022  
en plats i förskoleklass. 

Förskoleklassen är från och med höstterminen 2018 obligatorisk  
och året fungerar som en brygga mellan förskolan och grundskolan.  
Förskoleklassen är avgiftsfri. Förskoleklassen följer skolåret och  
startar samma dag som grundskolan. Verksamheten pågår måndag  
till fredag och under året sammanfaller studie- och lovdagar med 
grundskolans. 

Vad är en förskoleklass?
Förskoleklass är en skolform för sexåringar och ingår i den  
kommunala skolverksamheten. Den finns på de flesta grund- 
skolor som har lågstadieklasser och eleven fortsätter sedan vidare  
på samma skola. Undantag är elever på Häsängsskolan som byter  
till Stråningstorpsskolan inför årskurs 2 samt Rävåsskolans elever 
som byter till Bregårdsskolan till årskurs 4.

Undervisningen i förskoleklassen stimulerar varje elevs utveckling 
och lärande och förbereder dem för fortsatt utbildning i grund- 
skolan. I förskoleklass i Karlskoga kommun lägger vi stort vikt  
vid elevernas språkutveckling.

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. 
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Föräldramöte i maj
Alla föräldrar bjuds in till ett föräldramöte på respektive skola  
i maj. På föräldramötet får du mer information om hur förskole- 
klassen fungerar och du får möjlighet att ställa frågor.

Har du omsorgsbehov för ditt barn?
Om du har behov av barnomsorg utöver förskoleklassen erbjuds ditt 
barn plats i fritidshem på skolan i förskoleklassens lokaler vardagar 
mellan 06.00 och 18.00. Kryssa i ditt behov för detta på svarsblan-
ketten. Fritidshem erbjuds från måndag 8 augusti. Det gäller även 
barn som idag har plats i pedagogisk omsorg. 

Fritidshem i anslutning till förskoleklassen är avgiftsbelagd enligt  
gällande taxa, mer information finns på www.karlskoga.se under  
Utbildning & barnomsorg - Grundskola - Fritidshem. Du kan också  
kontakta våra placeringsassistenter via kommunens Servicecenter  
på telefon 0586-610 00 eller på barnomsorg@karlskoga.se.

Om barnet går i förskoleklassens fritidshem och sedan ska vidare  
till nattomsorg eller åker från nattomsorg direkt till fritidshem har  
ni rätt till resa mellan dessa, så kallad omsorgsresa. Läs mer på  
www.karlskoga.se/skolskjuts.

Skolskjuts till förskoleklassen?
Om ditt barn enbart deltar i förskoleklassen, och inte går på fritids,  
kan ni ha rätt till skolskjuts. Mer information och ansökan finns på  
www.karlskoga.se/skolskjuts. 


