
 Välkomna till Östra skolan



Östra skolan:

● Bygger på tilltro till alla elevers förmåga 
● Baseras på forskning och beprövad erfarenhet. 
● Inriktas på att rusta dagens elever för att möta 

framtiden
● Har ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår 

från processerna lärmiljö, styrdokument, 
bedömning för lärande, extra anpassningar och 
särskilt stöd, normer och värden



Östra skolans mål 
När värdegrundsuppdraget sker tillsammans med kunskapsuppdraget 
förbereder vi eleverna att leva och verka i samhället.

Mål 1; Utifrån värdegrundsuppdraget: 
● Alla elever ska känna sig trygga på Östra skolan. 

Mål 2; Utifrån kunskapsuppdraget:
● Full måluppfyllelse i alla ämnen när eleven avslutar årskurs 6 på 

Östra skolan. 



F-klass

● I F-klass sker tidig kartläggning gällande 
elevernas språkdomäner

● Flerspråkighet ses ur ett resursperspektiv

● Informationsfilm svenska som andraspråk 
och modersmålsundervisning

https://www.youtube.com/watch?v=MQxHHlqE5f8
https://www.youtube.com/watch?v=MQxHHlqE5f8


“Hitta språket” - kartläggning i sv/sva
Genom 4 olika språkaktiviteter blir 
eleverna i F-klass kartlagda i 
områden som berör hur de:

- berättar och skriver
- lyssnar och samtalar
- kommunicerar med symboler 

och bokstäver
- urskiljer ord och språkljud



Som vårdnadshavare kan du följa ditt barns kunskapsutveckling sv/sva 
i Falu kommuns lärplattform Unikum.



“Hitta matematiken” - kartläggning i matematik
Genom 4 olika matematikaktiviteter blir eleverna kartlagda i områden som berör

- mönster
- addition och förståelse för räkneprinciper
- uppskattning av antal
- storleksordning
- mätning
- rumsuppfattning
- perspektiv på tid och rum



Som vårdnadshavare kan du följa ditt barns kunskapsutveckling ma 
i Falu kommuns lärplattform Unikum.

  



En dag i förskoleklass måndag-torsdag

8.15-8.30 Trygghetstid

8.30-9.30 Lektion i sv/sva, ma, eng, so, no och tk

9.30-10.00 Fruktstund och pedagogiska samtal

10.00-11.00 Pedagogisk utomhusvistelse med rörelse, fri lek och styrda rastaktiviteter

11.00-12.00 Lektion i mu, bild och idrott

12.00-12.30 Lunch i skolans matsal

12.30-13.10 Pedagogisk lek och socialt samspel

13.10.13.30 Trygghetstid

Före och efter skoltid samt på fredagar erbjuds fritids vid omsorgsbehov 



Fritidshemmet

På fritidshemmet utgår vi från att ge eleverna en meningsfull fritid.

Vi erbjuder eleverna en styrd aktivitet om dagen som baseras
på olika mål från läroplanen.

Vårt fritidshem har en veckotavla där eleverna får möjlighet att se vilka 

styrda aktiviteter vi erbjuder, samt hänger våra äpplen där. 

Äpplena är grundade på läroplansmål från fritidshemmets 
kapitel i läroplanen, dessa mål är förenklade för eleverna.



Fritidshemmets uppdrag utifrån skollagen samt läroplanen

● Förena god omsorg och pedagogiskt verksamhet under elevernas vistelsetid på fritidshemmet.

● Erbjuda en stimulerande lärandemiljö.

● Ta tillvara på elevernas intressen genom att hjälpa och stödja dem utifrån deras ideér för att stärka deras självkänsla.

● Utveckla elevernas sociala kompetens genom att involvera dem i gemensamma aktiviteter och på så vis stödja eleverna i deras 
kamratrelationer. 

● Skapa trygghet och samhörighet i gruppen genom närvarande vuxna för att främja lärande, delaktighet, välmående, samt att 
allas lika värde oavsett olikheter accepteras.

● Erbjuda varierande aktiviteter för att upptäcka nya intressen, kamratrelationer och stimulera elevernas kreativitet och lek.

● Eleverna ska ha medbestämmande genom att delta i planering och utvärdering av verksamheten, för att känna att den är 
meningsfull. 

● Planera, utvärdera samt dokumentera för att kunna utveckla verksamheten.

● Ha en öppen kommunikation med hemmen om fritidshemmets verksamhet. 



FRITIDS

Skolan består av fyra fritidshem-avdelningar: förskoleklass, 
åk 1, åk 2, samt en avdelning för åk 3-6.

Öppettider: 6:00-18:30.

Närvaro på fritidshemmet endast vid omsorgsbehov det vill säga den tid vårdnadshavare 
arbetar eller studerar.



En dag på fritids i F-klass:

Öppning 6:00

Frukost: 07:15

Ute: ca: 07:45-08:15

Skola: 08:15-13:30 (måndag-torsdag i F-klass) Fredagar ingen skolplikt, fritids öppet för inskrivna barn.

Ute: 13:30-14:10 (styrd aktivitet)

Mellanmål: 14:25-ca 14:55

Inne/ute: 15:00 - dagen slut (ibland en styrd aktivitet)

Stängning: 18:30



Här lär vi oss och utvecklas genom att ...

● pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
● skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och 

empatiskt förhållningssätt,
● kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
● skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
● använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
● utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, 
● röra sig allsidigt i olika miljöer, väder och årstider samt förstå vad som kan påverka hälsa 

och välbefinnande. 

och mycket mer ...


