
 

 

 

 

        Varmt välkommen att kontakta oss för mer information 

          Månens förskoleklass och fritidshem: 031-315 94 22 
          Ansvariga pedagoger i förskoleklass 
          helena.galeus@molndal.se 
          beatrice.samuelsson@molndal.se 
 

          Rektor Ingela Borén ingela.boren@molndal.se 
          Biträdande rektor Ulrika Björk ulrika.bjork@molndal.se 
 

          Läs mer om oss på vår hemsida 
            https://www.molndal.se/startsida/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/vasterbergsskolan.html 

          eller följ oss på facebook 
            www.facebook.com/vasterbergsskolan 
 

  

Välkommen till 
Västerbergsskolans 

Förskoleklass 
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Från och med augusti 2018 blir förskoleklassen en obligatorisk 

skolform. Från att tidigare ha varit frivillig, har nu regeringen beslutat att 
den ska bli obligatorisk för alla barn i Sverige. Utbildningen i 
förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och 
förbereda dem för fortsatt utbildning. 

 

Utveckling, lärande och lust ska genomsyra verksamheten i 

förskoleklassen. Vi styrs av en läroplan, framtagen av Skolverket. I linje 
med förskoleklassens läroplan skall utbildningen syfta till att elevernas 
fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom 
lek, rörelse, skapande, utforskande samt praktiskt arbetssätt främjas.  

 

Att börja i förskoleklass är en stor och viktig händelse i ditt barns 

liv. Västerbergsskolans förskoleklassverksamhet är anpassad efter din 
sexårings behov av lek, rörelse, skapande och eget utforskande. Vi 
presenterar skolans olika ämnesområden på ett lustfyllt sätt och vi 
pedagoger har förmånen att vara tillsammans med barnen under hela 
deras skoldag. Det skapar trygghet och kontinuitet och gör att vi kan 
arbeta vidare med ett ämne eller tema i många olika sammanhang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västerbergsskolan ligger mitt emellan Änggårdsbergens härliga 

natur och den fina konstgräsplanen i Bifrostområdet. Vi har ca 165 
elever från förskoleklass till årskurs sex och många av våra barn går även 
på något av våra tre fritidshem. Vår verksamhet präglas av ett stort 
engagemang bland både barn och vuxna och vi tror att en av våra 
framgångsfaktorer är det nära sammarbetet mellan elever, föräldrar och 
personal. 

 

Hos oss får barnen känna delaktighet och ta ansvar. De får bl.a. hålla i 

boktips, små redovisningar och ansvara för morgonsamlingar. På 
vårterminen sätter vi upp en musikal och det är fantastiskt att få ta del 
av barnens kreativitet och engagemang. Det är både lärorikt och 
gruppstärkande att arbeta mot ett gemensamt mål på det här sättet. 
När barnen får möjlighet att omsätta andras och egna idéer i handling 
utvecklas inte bara samarbetsförmågan utan också den så viktiga tilltron 
till den egna förmågan. 

 

Du har som förälder en viktig roll för att medverka till och påverka 

att ditt barn får utvecklande och lärorika år i skolan. För att du ska kunna 
spela en aktiv roll i ditt barns skolgång erbjuder vi dig möjlighet att 
inhämta information om och samtala kring skolans mål, innehåll och 
arbetsformer genom veckobrev, föräldramöten, utvecklingssamtal eller 
brukarråd, men också genom möjlighet till samtal i vardagen. Som 
förälder kan du alltid ställa frågor – ingen fråga är för liten eller för stor. 

 

 

 

 

 

 

 


