
   Edboskolan 

April 2021 

 

Välkommen till Edboskolan! 

 

Ni har redan tidigare fått veta att ert barn har plats i förskoleklass på Edboskolan 

till hösten. 

Läsåret 2021/2022 kommer vi att ha fem förskoleklasser på Edboskolan.  I det här 

utskicket kommer information som är bra att ha. 

 

Ditt barn kommer att gå i förskoleklass . 

 

Första skoldagen möter lärarna upp barnen på skolgården klockan 9.30 med väl 

utmärkta skyltar. Barnen följer med pedagogerna till klassrummet och ni hämtar 

dem utanför klassrummet klockan 11.00. Alla dörrar är märkta med 

klassbeteckning. 

 

Skolbesök 

De inplanerade skolbesöken är inställda även detta år till följd av den pandemi 

som råder just nu. För att barnen ska få en inblick i verksamheten som de kommer 

möta i augusti finns en film på hemsidan där ni tillsammans med era barn kan titta 

på hur en skoldag på Edbo kan se ut.  

 

Överlämning av information om särskilda behov 

Alla barn och föräldrar kommer i början av terminen att ha ett inskolningssamtal 

med personal i förskoleklass. Har du information om ditt barn som kan vara bra 

för oss att veta inför skolstart är du välkommen att kontakta biträdande rektor 

Mari Eriksson eller speciallärare Camilla Stockenstrand. 

 

Skolstart onsdag 18 augusti 

Barnen börjar i skolan den 18 augusti i klassrummet.  

 

Inskolningsdagar med inskolningstider: 

 

18/8 kl. 9.30-11.00 ej lunch i skolan.  

19/8 kl. 9.00-13.00 lunch i skolan. 

20/8 kl. 9.00-13.00 lunch i skolan. 

23/8  kl. 9.00-13.00 därefter fritids enligt anmält schema. 

24/8  kl. 8.00-13.00 därefter fritids enligt anmält schema. 

 

Inskolningen sker dessa dagar. Vi önskar att du som förälder finns tillgänglig på 

telefon under inskolningsdagarna om ditt barn blir oroligt när du har lämnat barnet 

på skolan. Blankett för kontaktuppgifter samt hälsouppgifter fyller ni i och skickar 

tillbaka i bifogade kuvertet.  

 

 

 

 



 

 

 

Övergång från förskola till förskoleklass och fritidshem 1/8 2021 

 

Söndag den 1/8 sker övergången av barnomsorgen mellan förskola och 

grundskola. Under sommaren har vi ”sommarfritids” på Edboskolan där även 

elever från andra skolor deltar. I verksamheten arbetar sommarvikarier och 

eleverna är sammanslagna på olika avdelningar. Detta innebär att ordinarie 

personal inte finns i verksamheten. Har ni frågor kring fritidsverksamheten innan 

skolstart kontakta charlotte.carlstrom@huddinge.se 

 

 

 

Föräldramöte, kallelse kommer i anslutning till skolstart. 

 

  

 

 

Vi ser fram mot er skolstart och återigen- varmt välkomna till Edboskolan! 

 

Vänliga hälsningar  

 

 

Thomas Österås  Mari Eriksson 
Rektor   Biträdande rektor åk F-3 

thomas.osteras@huddinge.se mari.eriksson@huddinge.se 
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