
Välkommen till

Förskoleklass



Herrgården
Alla förskoleklasser håller till i en byggnad på skolan som heter Herrgården.



Skolgården

• Såhär ser det ut på skolgården



Kapprum/hallen
• Här hänger vi av oss våra ytterkläder och våra ryggsäckar

• Varje elev har en egen plats med en låda och ett par krokar

• Det är bra om man har några extrakläder med sig, kläderna kan man ha 
i sin ryggsäck eller i sin låda i hallen



Klassrum
• I klassrummet har varje elev sin egen plats

• På tavlan sitter det ett schema över dagens aktiviteter

• Det finns också olika lekhörnor i varje klassrum



Personal
• Det är vi som är mentorer i förskoleklassen

• Fritidspersonalen jobbar också i förskoleklassen under dagen

Carina & Helena



Fritids
• Skolan har ett fritids som heter Regnbågens fritids 

• Det är vi som jobbar på fritids på eftermiddagen och i förskoleklassen 
under dagen

Nils Mani Angelica



Morgonfritids

• Morgonfritids öppnar 06.30 sedan går man tillsammans upp till 
Herrgården



Matsalen – Mumsiga Mojen

• Här äter vi lunch

• Varje elev har sin egen plats i matsalen



Matematik och svenska

• Matematik och svenska är en stor del av förskoleklassen 

• I matematik jobbar vi med favoritmatematik och i svenska jobbar vi 
med Bornholm och ABC

• Vi jobbar också med praktisk matte och svenska



SO och NO
• Vi jobbar också med SO och NO



Idrott, musik och bild

• I förskoleklassen har vi idrott, musik och bild



TL och KiVa

• Bälinge skola är en trivselskola och är med i trivselprogrammet

• Bälinge skola är en kiva skola med ett fungerande kiva team. Kiva är 
ett evidensbaserat antimobbningprogram

Här kan ni läsa mer om TL och Kiva

• https://balingeskola.uppsala.se/tl/

• https://balingeskola.uppsala.se/kiva/

https://balingeskola.uppsala.se/tl/
https://balingeskola.uppsala.se/kiva/


Kontakt
• Expeditionen: 018-727 48 50

• Herrgården: 0725-98 74 98

• E-post adresser till personalen hittar ni på skolans hemsida

https://balingeskola.uppsala.se/

https://balingeskola.uppsala.se/


VARMT 
VÄLKOMNA!


