
Information om Hälsinggårdsskolan 
 
Du som vårdnadshavare med barn som är födda 2016 får 
detta informationsbrev då ditt barn tillhör 
Hälsinggårdsskolans skolområde och då du snart ska välja 
skola till ditt barn. Du väljer skola genom att fylla i den 
blankett om skolval som tidigare skickats ut. Alla måste 
skicka in blanketten om sitt skolval senast 15 december. 
Blanketten har du som vårdnadshavare fått i brevlådan. 
 
Då vi pga. Covid 19 inte kan ha ett fysiskt informationsmöte 
på skolan vill vi istället med det här brevet informera dig 
som vårdnadshavare om vår verksamhet och vad som väntar 
om du väljer Hälsinggårdsskolan för ditt barns skolgång.  
 
Hälsinggårdsskolan F-9 
 
Hälsinggårdsskolan är en F(förskoleklass)-9 skola där eleverna går från det år de fyller 6 år tills det 
de fyller 16 år. I årskurserna F-6 går ca 270 elever och där arbetar ca 50 personal. I årskurs 7-9 går 
ca 400 elever.  
 
Skolan ha anpassade lokaler med idrottshall, musiksalar, slöjdsalar, hemkunskapssalar och två 
skolbibliotek. Vi har också två matsalar där de yngre barnen äter i en egen, nyinredd matsal. Skolan 
har också tillgång till idrottsplatsen vid Haraldsboplanen. 
 
Klasserna på årskurs F-6 har en egen skolgård. Under raster finns alltid vuxna ute på skolgården. 
 
Skolan har ett aktivt Trygghetsteam som arbetar förebyggande mot kränkande behandling. 
 
Förskoleklassens verksamhet 
 
I förskoleklass är det viktigt att det är roligt och det är det hos oss! Vi jobbar för att bibehålla 
barnens nyfikenhet och intresse för lärande samt skapa ett bra gruppklimat genom att träna mycket 
på samarbete och lek. På Hälsinggårdsskolan har vi våra värdegrundsord som vi kontinuerligt 
arbetar med; glädje, trygghet, ansvar, respekt och lika värde. 
 
Skoldagen i förskoleklass börjar kl. 08.15 och slutar kl. 13.15. Vi går i skolan måndag till torsdag, 
fredag är det fritidsverksamhet för de som har behov av det.  
 
Vi börjar morgonen med en gemensam samling där vi går igenom dagens schema för att skapa lugn 
och tydlig struktur, därefter sjunger vi en sång och pratar om aktuella händelser. I förskoleklass har 
vi olika arbetspass under en dag. Ibland jobbar vi alla tillsammans och ibland jobbar vi i halvklass 
då vi har fritidspedagoger som är knutna till klassen. 
 
Vi arbetar med att förbereda barnen inför årskurs 1 vad gäller att läsa och skriva. Vi gör språklekar 
och barnen får jobba med bokstäver och språkljud. Barnen övar mycket praktiskt men också att läsa 
och skriva bokstäver, ord och meningar. Vi högläser för att skapa läslust och utöka barnens 
ordförråd. I samband med läsningen pratar vi om ord och innehåll för att öva läsförståelsen.  
 
I matematik ”pratar” vi mycket matte och arbetar praktiskt med olika material. Vi räknar 
tillsammans på olika sätt och tränar in olika begrepp så att barnen även här får grunderna inför 
årskurs 1. Vi leker lekar för att träna vår matematiska förmåga. Vi läser mattesagor och introducerar 



de olika räknesätten. 
 
Hälsinggårdsskolan har en härlig närmiljö som vi ofta utnyttjar, vi har nära till skogen och till sjön 
Runn. Vi leker tillsammans och upptäcker spännande saker i naturen alltefter de olika årstiderna.  
Utomhus övar vi ofta praktiskt på det som vi lärt oss i klassrummet och barnen får rika möjligheter 
till rörelse. 
 
Fritidshemmets verksamhet 
 
Skolan har tre fritidshemsavdelningar. Förskoleklassen har en egen fritidsavdelning där engagerade 
fritidspedagoger/fritidslärare arbetar under eftermiddagarna.  
 
Vår fritidsverksamhet utformas utifrån läroplanen efter barnens behov, intressen och erfarenheter 
som grund. Vi ger stort utrymme till lek och skapande och vi har utomhusaktiviteter som en viktig 
del av vår verksamhet. Fritidshemmet ska komplettera och kompensera skolan, erbjuda en 
meningsfull fritids och vara i ett stöd i barnens utveckling.  

Vi på Hälsinggårdsskolans fritidshem arbetar aktivt och medvetet för att eleverna ska utveckla 
öppenhet, respekt, nyfikenhet och social kompetens, som alla är egenskaper som skapar goda 
förutsättningar att möte dagens och morgondagens samhälle.  

Fritidshemmet öppnar kl.06.00 och stänger vanligtvis kl. 18.00. På morgonen finns möjlighet att äta 
frukost på fritids.  
 
Plats på fritidshemmet söker man på egen blankett eller via Falu kommuns hemsida med Bank id. 
Platsen är avgiftsbelagd.  
 
 
Har du frågor och funderingar kontakta gärna biträdande rektor Tomas Jönsson via mejl 
tomas.jonsson@falun.se. 
 
Välkommen till oss på Hälsinggårdsskolan! 
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Bilder från verksamheten 
 
 
 
 
 
 


