
Välkommen till Kungsklippeskolans RO!
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Kräpplaskolan erbjuder klasser för F-3

Kungsklippeskolan erbjuder klasser för F-9 



Att gå i skola hos oss på Kungsklippeskolans RO 

Vår vision är att vara den bästa skolan för alla våra elever. 
Kungsklippeskolan ingår tillsammans med Kräpplaskolan i ett gemensamt 
rektorsområde (RO). 

Vi har höga resultat på två mycket trivsamma och lugna skolor med 
kunskapsuppdraget i fokus. Vårt meritvärde för åk 9 i juni 2020 var det högsta av 
Huddinge kommuns grundskolor. 

Här finns en god studiekultur, intresserade och engagerade elever samt höga 
förväntningar från behöriga och kompetenta lärare. Vi har välutbildade och erfarna 
medarbetare på skolan vilket bidrar till en lugn och trygg studiemiljö.
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Förskoleklass – vad är det? 

• Förskoleklass är en egen skolform inom grundskolan.

• Obligatorisk sedan hösten 2018.

• Tre timmars verksamhet varje dag. 

• Ett stort inslag av skapande arbete och lek, inne och ute.

• Den som börjar i förskoleklass behöver inte söka ny skola inför årskurs 1. 
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Förskoleklass på Kungsklippeskolan och Kräpplaskolan 
Vi har en förskoleklass på Kungsklippeskolan och en på Kräpplaskolan. Klasserna har ett maxantal 
om 28 elever. Det finns en förskollärare och två barnskötare i varje förskoleklass. 

Språk- och lässtrategier, matematik, socialt kompetens, skapande, lek & fantasi
Med tidiga kartläggningar och stödinsatser, varierade arbetssätt, tillgänglig undervisning, mycket 
lek, fantasi och skratt lyckas pedagogerna väl med arbetet att stimulera elevernas allsidiga 
utveckling och lärande.
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Förskoleklassen -Trygghet, gemenskap, lek och lärande
Utgångpunkten för lärarande i förskoleklassen är lek och genom lek börjar 
eleverna upptäcka rutiner och arbetssätt som blir en röd tråd genom hela 
lågstadiet. Mycket tid i förskoleklassen ägnas åt sociala färdigheter, att få en trygg, 
välmående och välfungerande grupp. De har tydliga rutiner för att underlätta 
lärande och förståelse för hur skolan fungerar. Ett dagligt schema som eleverna 
känner igen: samling, arbetspass, sångstunder, lässtunder, dans, lek inne och ute. 
Eleverna har lättare att komma till ro när de känner igen rutinerna.

Läs mer om vår förskoleklasser på 
våra hemsidor:
Förskoleklass (huddinge.se) (Kungsklippeskolan)

Förskoleklass (huddinge.se) (Kräpplaskolan)
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https://www.huddinge.se/kungsklippeskolan/elever_vardnadshavare/forskoleklass/
https://www.huddinge.se/krapplaskolan/elever_vardnadshavare/forskoleklass/


Fritidshem och öppen fritidshemsverksamhet 

• Fritidshem för barn i åldrarna 6-9 år.
• Kostnad fritidshem, maxtaxa

• Öppen fritidshemsverksamhet för barn i åldrarna 10-12 år. 
• Kostnad öppen fritidshemsverksamhet, fast avgift 417 kr/månad (januari 2021)

• Behov anges i samband med att du söker skola.

• Elev kan gå på fritidshem eller öppen fritidshemsverksamhet från den 1 augusti 
under förutsättning att vårdnadshavare ansökt om plats.
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Läsåret 2021/2022

Mer information om att söka skola för läsåret 2021/2022 finns på sidan 8-16.

Mer information om Kungsklippeskolan eller Kräpplaskolan finns på våra hemsidor:

Kungsklippeskolan (huddinge.se)

Kräpplaskolan (huddinge.se)

Har ni frågor om Kungsklippeskolan eller Kräpplaskolan kan ni även kontakta skolledningen:

F-3 och fritids Årskurs 4-9 

Kungsklippeskolans RO Kungsklippeskolan RO Kungsklippeskolans RO

Paula Jonsson, biträdande rektor Karin Andersson, biträdande rektor Linn Thomasson, rektor

Paula.Jonsson@huddinge.se Karin.Andersson2@huddinge.se Linn.Thomasson@huddinge.se

08-535 307 83 08-535 307 80 08-535 307 82
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https://www.huddinge.se/kungsklippeskolan/
https://www.huddinge.se/krapplaskolan/
mailto:Paula.Jonsson@huddinge.se
mailto:Karin.Andersson2@huddinge.se
mailto:Linn.Thomasson@huddinge.se


Dags att söka skola läsåret 2021/2022
Ansökningsperiod 7 januari – 3 februari 2021



Ansökningsperiod - söka skola läsåret 2021/2022
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Sök information om våra skolor 

digitalt! huddinge.se/sokaskola

samt på respektive skolas 

hemsida. 



Byta till skola med 
högre årskurser

• Alla grundskolor i Huddinge 
kommun har inte alla årskurser. 

• Vårdnadshavare till barn som ska 
börja årskurs 4 eller 7 och idag går i 
en skola där den årskursen inte 
finns måste söka ny skola. 
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Vem ska söka till en skola med en högre årskurs? 

Du ska söka ny skola för ditt barn om hen går i:

Årskurs 3 Årskurs 6 

Grindstuskolan Edboskolan

Hörningsnässkolan Kästaskolan

Kräpplaskolan Mörtviksskolan

Långsjöskolan Sjötorpsskolan

Skansbergsskolan Skogskällan

Stenmoskolan Snättringeskolan

Vårbackaskolan Solfagraskolan

Tomtbergaskolan

Utsäljeskolan

Visättraskolan

Ängsnässkolan 



Huddinge kommuns pedagogiska plattform 

I Huddinge kommuns förskolor och skolor har vi en gemensam syn på 
pedagogiskt ledarskap och lärande som definieras i vår pedagogiska plattform. 
Denna beskriver vad som förväntas av oss som arbetar här och vad varje barn 
och elev ska få möta i våra verksamheter varje dag. 

Den pedagogiska plattformen anger kriterier för vad som är en: 
• Stödjande lärmiljö 

• Professionell pedagog 

• Professionell skolledare 

11



Ansökan – Söka skola läsåret 2021/2022

• Ansökningsperiod 7 januari-3 februari 2021

• Ansökan sker via e-tjänst. Länk finns på huddinge.se/sokaskola

• E-legitimation (BankID/Mobilt BankID) krävs för att kunna söka via e-tjänsten. 

• Om du inte har e-legitimation eller behöver annan hjälp med att ansöka, 
kontakta Huddinge servicecenter - servicecenter@huddinge.se eller  08-535 300 00
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mailto:servicecenter@huddinge.se
tel:0853530000


Urval och placering – Söka skola läsåret 2021/2022

• Eleven måste vara folkbokförd i Huddinge kommun senast den 3 februari 2021 
för att kunna ingå i placeringsprocessen.

• Placeringsarbetet utgår från skollagen och kommunens riktlinjer. Vid placering 
utgår kommunen ifrån 
• Vårdnadshavarnas önskemål 

• Närhetsprincipen, kommunens urvalsgrund om relativ närhet 

• Syskonförtur – om syskonet går i förskoleklass-årskurs 3  

• Placeringsbesked skickas ut i mars 2021.

Läs mer om urvalsprinciper för placering på: 
https://www.huddinge.se/sokaskola/regler-for-urval/
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https://www.huddinge.se/sokaskola/regler-for-urval/


Skolbyte

• Efter placeringsbeskeden skickats ut finns det möjlighet att ansöka 
om skolbyte. 

• Skolbyte genomförs endast i mån av plats.

• Om skolbyte beviljas börjar eleven i den nya skolan till skolstart i 
augusti 2021.

• Om skolbyte inte beviljas behåller eleven sin plats på skolan ni fick 
besked om i mars.
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Skolstart

• 18 augusti 2021, se läsårsdata på 
huddinge.se för detaljerad information: 
https://www.huddinge.se/forskola-och-
skola/grundskola/grundskolans-lasar/

• Mer information får du från skolan där ditt 
barn fått plats.
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https://www.huddinge.se/forskola-och-skola/grundskola/grundskolans-lasar/


Mer information

• huddinge.se/sokaskola
Fördjupad information om att söka skola samt 
information på andra språk 

• huddinge.se
Mer information om fritidshem, skolskjuts, 
modersmål och grundsärskola, riktlinjer etc.

• Huddinge servicecenter  -
servicecenter@huddinge.se eller  08-535 300 00
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mailto:servicecenter@huddinge.se
tel:0853530000

