
Dags att söka skola läsåret 2023/2024
Ansökningsperiod 9 januari – 5 februari 2023



Ansökningsperiod - söka skola läsåret 2023/2024
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Sök information om våra skolor 
digitalt! huddinge.se/sokaskola  samt 
på respektive skolas hemsida. 
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Segeltorps RO

• Långsjöskolan (F-3), Skansbergsskolan (F-3) och Segeltorpsskolan (4-9)

• Skolledning

• Elevhälsa

• Serviceteam

• Likvärdig utbildning

• Samverkan och heldagslärande

• Nytt skolval inför åk 4
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Långsjöskolan

Förskoleklass - årskurs 3

Fyra avdelningar/hemvister

Tre klasser i varje årskurs

Eget tillagningskök

Totalt ca 336 elever
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Skansbergsskolan

Förskoleklass - årskurs 3

En klass i varje årskurs

Totalt ca 100 elever

Eget tillagningskök

PREST-ämnen på Långsjöskolan
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Förskoleklassens uppdrag och syfte

•  Egen skolform inom grundskolan, eget kapitel och centralt innehåll i LGR 22.

•  Fr.o.m. läsåret 18/19 obligatorisk från och med det kalenderår som barnet fyller sex år.

•  Eleverna i förskoleklass har rätt till minst 525 undervisningstimmar per läsår.

•  Verksamheten har ett kunskapsuppdrag, men utan uppnåendemål.

• Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial “Hitta språket” och “Hitta matematiken”

• Bornholmsscreening

• Variation av aktiviteter, arbetssätt och lärmiljöer.

•  Stort fokus på värdegrundsarbete, för att skapa grupper där eleverna trivs och känner sig trygga.
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Förmågor i förskoleklass
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
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Fritidshem
• Verksamhet för elever vars vårdnadshavare studerar eller arbetar

• Föräldraledig eller arbetslös? Verksamhet till 15.00 (ej lov eller studiedagar)

• Kostnad – maxtaxa

• Öppettider klockan 06.30-17.30

• Säsonger med tydlig uppstart och avslut

• Aktiviteter kopplade till läroplanen, elevers intresse och behov

• Ansök i god tid (ansökan om skolbarnsomsorg, intyg om arbete/studier, inkomstuppgifter)

• OBS! Handläggningstiden kan vara längre under semesterperioden
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En dag i förskoleklass/fritids 22/23

06.30 Fritids öppnar i matsalen och frukost serveras ca 06.45-07.15
07.30 Morgonfritids utomhus
08.00/08.30 Skoldagen startar med morgonsamling
08.15/08.45 Arbetspass med avbrott för rast 
10.45/12.00 Lunch 
11.15/11.30 Rast
11.45/12.00 Arbetspass
13.00/13.30 Skoldagen avslutas
13.40 Mellanmål
14.00 Fria aktiviteter utomhus
15.00 Styrda aktiviteter på fritids  startar
16.00 Aktiviteter på fritids avslutas
16.30 Kvällsfritids börjar
17.30 Fritids stänger
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Ansökan – Söka skola läsåret 2023/2024

•Ansökningsperiod 9 januari-5 februari 2023

•Ansökan sker via e-tjänst. Länk finns på www.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.
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Urval och placering – Söka skola läsåret 2023/2024

•Eleven måste vara folkbokförd i Huddinge kommun senast den 5 februari 2023 för att 

kunna ingå i placeringsprocessen.

•Placeringsarbetet utgår från skollagen och kommunens riktlinjer.

Vid placering utgår kommunen från: 
• Vårdnadshavarnas önskemål 

•Närhetsprincipen, kommunens urvalsgrund om relativ närhet  

• Syskonförtur – om syskonet går i förskoleklass-årskurs 3  

Läs mer om urvalsprinciper för placering på: https://www.huddinge.se/sokaskola/regler-for-urval/ 
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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 2023.

•Om skolbyte inte beviljas behåller eleven sin plats på skolan ni fick besked om i 
mars.
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Övergång förskola - förskoleklass
Mars Placeringsbesked skickas ut från BUF

April Information och blanketter skickas från skolan

Maj Överföringssamtal för barn med särskilda behov. Vårdnadshavare,

pedagoger från förskola/skola samt representanter från skolans elevhälsa deltar.

Maj Informationsmöte för vårdnadshavare.

Maj Klassplacering meddelas

Maj Skolbesök

Juni/aug Lära-känna-samtal. Elev, vårdnadshavare och pedagog från skolan deltar.

1 aug Skolan tar över omsorgsansvaret från förskolan

Aug Informationsmöte för vårdnadshavare

22 aug Läsårsstart
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Frågor

Har ni frågor om verksamheten på Långsjö- eller Skansbergsskolan?
Tveka inte att höra av er till någon av oss.

Ulf Linder, rektor
ulf.linder@huddinge.se 08-535 330 71

Sarah Wahlstedt, biträdande rektor
sarah.wahlstedt@huddinge.se 08-535 330 38

Marie Lundgren, biträdande rektor
marie.lundgren@huddinge.se 08-535 330 10
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Visning av skolornas lokaler

Långsjöskolan
Onsdag 18/1

kl: 18.15
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Skansbergsskolan 
Torsdag 19/1

kl: 8.00

Välkomna!


