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Att börja i förskoleklassen är 
att ta första steget in i skolan.  
Det är ett stort steg och det är 
en spännande och intressant 

tid som börjar, både för barnen 
och för föräldrarna.  

Vi är både stolta och glada över 
att ni har valt att låta ert barn 

börja på Gripsholmsskolan.  
Vi hälsar er hjärtligt 
välkommen till oss! 

I denna folder har vi sammanfattat den information som 
behövs inför skolstarten: 

- Besöksdag tillsammans med förskolan 
- Klasslistor 
- Besöksdag tillsammans med förälder/föräldrar 
- Föräldramöte  
- Första skoldagen 
- Första skolveckan 
- Morris och Eftis 



Besöksdag tillsammans 
med förskolan 
I maj har eleverna som ska 
börja i förskoleklass på 
Gripsholmsskolan möjlighet 
att besöka oss med personal 
från sin förskola. Besöken 
görs "förskolevis" och brukar 
ta 1,5 h. Under besöket, som 
sker under ledning av 

personal från Gripsholmsskolan, går vi en rundvandring 
där de blivande eleverna får bekanta sig med ute- och 
innemiljöer. De får även göra ett kort besök under en lektion 
i förskoleklass eller åk 1.  

Klasslistor 
Klasslistorna på de blivande förskoleklasserna sänds till 
hemmen i slutet av maj.  

Besöksdag tillsammans med förälder/föräldrar 
Måndagen den 1 juni är det dags för ännu en besöksdag för 
blivande förskoleklasselever, denna dag tillsammans med 
förälder/föräldrar. Besöksdagen börjar 
kl. 8.15 och slutar kl. 10.00.  
Lärarna tar emot barn och föräldrar  
kl. 8.15 på skolgården, vid flaggstången.  
Efter en kort samling ute på gården går 
eleverna tillsammans med sina blivande 
lärare till klassrummet för att ha en kort 
skoldag och bekanta sig med varandra. 
Om barnet känner sig osäkert och 
behöver ha en förälder nära går det bra 
att vara med. 
Inne i klassrummet blir det samling och 
sen gör vi några uppgifter tillsammans.  



Under tiden som eleverna är i klassrummet kommer 
föräldern/föräldrarna att få följa med rektor Nina till 
skolans matsal. Där bjuds det på kaffe och bulle och Nina 
kan svara på eventuella frågor. Besöksdagen avslutas ute på 
skolgården där eleverna bjuds på saft och bulle. 

Föräldramöte 
Föräldramöte för förskoleklassens 
föräldrar hålls måndagen den 17 augusti 
kl 18.30 - 20.00. 

Första skoldagen 
Skolåret 2014 - 2015 inleds onsdagen  
den 19 augusti kl 8.15. Då träffas alla 
elever tillsammans med sina föräldrar ute 
på skolgården för att starta upp skolåret.  
Efter den gemensamma samlingen går 
eleverna tillsammans med sina lärare till klassrummet för 
att ha sin första skoldag. Skoldagen slutar kl. 12.00, och 
efter det är det Eftis för de barn som behöver omsorg. 

Första skolveckan 
Den första skolveckan (onsdag, torsdag, fredag) är det 
skoldag mellan kl. 8.15 - 12.00. Om barnet känner sig osäkert 
och behöver ha en förälder nära går det bra att vara med, 
oftast räcker det med att barnet vet att föräldern finns 

precis utanför klassrummet.  
Efter kl. 12.00 är det Eftis för 
de barn som behöver omsorg.  
Under dessa eftermiddagar 
kommer lärarna att ha 
välkomstsamtal med alla 
föräldrar. På dessa samtal är 
det föräldern/föräldrarna som 
träffar läraren, barnet är inte 



med. Under detta samtal finns det möjlighet för föräldrarna 
att informera läraren om sitt barn. 
Från och med vecka 35 gäller sedan ordinarie schema, dvs 
skoldagen börjar kl. 8.15 och slutar kl. 13.30. 

Morris och Eftis 
Fritidsverksamheten på Gripsholmsskolan kallas för Morris 
och Eftis. Morris innefattar morgonverksamheten och Eftis 
är eftermiddagsverksamheten. Till Morris och Eftis är alla 
barn som går på Gripsholmsskolan välkomna. Reglerna och 
avgiften är desamma som inom kommunens verksamhet. De 
elever som inte har behov av omsorg innan och/eller efter 
skoldagen meddelar sin klasslärare om detta.  

Morris öppnar kl. 7.00 och håller till i matsalen. Frukost 
serveras mellan kl. 7.00 - 7.30. Efter frukosten plockar vi 
undan morgonens aktiviteter och går ut på rast tills skolan 
börjar.  

Eftis håller till i samma lokaler som förskoleklassens 
verksamhet. Eftis tar vid när skoldagen är slut, kl. 13.30. 
Mellanmål serveras kl. 13.30 och för de elever som är kvar 
sent har vi en fruktstund kl. 16.30. Eftis stänger kl. 17.00. 

Eftis och Morris har öppet alla skol-, lov- och studiedagar, 
med undantag för två stängningsdagar per läsår samt  
4 veckors semesterstängt på sommaren. 

Morris och Eftis inleds för de 
nya eleverna onsdagen den 
19 augusti, samma dag som 
skolstarten sker. Från och 
med denna dag finns även 
all ordinarie personal på 
plats.  
På föräldrarnas begäran 
kan nya elever delta i 



skolans Eftis och Morris 
redan från och med vecka 
32, men då behöver man 
känna till att all ordinarie 
personal ännu inte finns på 
plats och att ingen egentlig 
inskolning hålls.  
Kom ihåg att i god tid 
meddela Katarina på 
kansliet på tel 070-100 90 
65 om ni är i behov av 

Morris/Eftis före skolstarten. 

Om ni har frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att 
ta kontakt med någon av oss i personalen! 

Än en gång  
VARMT VÄLKOMNA TILL GRIPSHOLMSSKOLAN önskar 

rektor Nina  
med personal


