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

Välkomna till

informationsträff på 

Sjötorpsskolan

18 januari 2023



Sjötorpsskolan

Sjötorpsskolan är en kommunal skola som har årskurserna F-6. 

Skolan ligger underbart till med närhet till skog och mark.

Här går knappt 300 elever.

Vi har en grundsärskola där det till höstterminen beräknas gå ca 20 elever. 

Ny härlig skolgård som inbjuder till rörelse och lek. 

Nu förstärker vi upp med 2 lärartjänster till för att stötta lärandet tidigt.
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Vi har tre värdeord som är extra viktiga i vår verksamhet.

Kunskap, Trygghet och Hälsa. 
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Kunskap

Vårt mål för undervisningen är att varje elev som minst ska nå kunskapskraven i 
varje ämne. 

Skolans alla verksamheter, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
fritidshem arbetar medvetet med systematiskt kvalitetsarbete för att hela tiden 
utveckla och förbättra undervisningen och utbildningen för eleverna. 

Vi stärker lärandet genom kreativa arbetssätt, där vi vill väcka elevens nyfikenhet 
och lust till lärande och lärandet anpassas till vars och ens förmåga och tidigare 
erfarenheter.
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Skolledningen tillsammans med personalen har stort fokus på eleven och elevens 
utveckling. Vi följer regelbundet upp elevernas kunskapsutveckling och fångar upp 
vad som behöver justeras i undervisningen och om extra stöd/utmaningar behövs 
för att alla ska nå så långt som möjligt. 

Vi vill att alla elever ska lyckas utifrån sina förutsättningar. 

Vi stärker elevernas delaktighet i att ta ansvar för sin undervisning och skolmiljö 
genom vårt arbete med klassråd och elevråd. 

Vi arbetar med att forma demokratiska medborgare. Målet är att de som vuxna 
ska kunna vara aktiva i utformning av vårt samhälle och ta medvetna beslut om 
sitt liv och sin hälsa. 
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Trygghet
Vi arbetar medvetet med att eleverna ska känna trygghet och att alla ska bli sedda 
och få stöd i sin sociala utveckling. Arbetet sker i varje klass och vi har ett 
trygghetsteam som  arbetar för hela skolan med trygghetsfrågor. 
Skolövergripande aktiviteter för att skapa trygghet och vi-känsla. 

Hälsa
Främja god hälsa är en viktig del av skolans arbete för att öka måluppfyllelse och 
välmående hos eleverna. Våra elever har någon form av idrott 
eller rörelse varje dag. Tex genom arrangerade lekar på rasten eller 
fritidshemstiden, kortare rörelseprogram i klassrummet. 
Sockersmart skola. Gemensam gå-utmaning.

6



Förskoleklass – vad är det? 

• Förskoleklass är en egen skolform inom grundskolan.

• Obligatorisk sedan hösten 2018. Närvaroplikt.

• Minst tre timmars verksamhet varje dag – hos oss kl. 8.00-13.30, med raster.

• Verksamheten är läroplansstyrd.

• 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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Såhär kan en dag se ut i förskoleklass: 

8.00 skolan startar och inleds med en samling

Arbetspass, Språkutvecklande arbete och grundläggande matematisk begrepp

Rast

Arbetspass, Språkutvecklande arbete och grundläggande matematisk begrepp

Lunch

Arbetspass, Språkutvecklande arbete och grundläggande matematisk begrepp

Skoldagen slut 13.30 – fritids tar vid för inskrivna barn
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Fritidshem

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

• Du ansöker till fritids när du vet vilken skola ditt barn kommer att börja på. Alla får 
plats.

• Elev kan gå på fritidshemmet från den 1 augusti under förutsättning att 
vårdnadshavare ansökt om plats och anmält behov av omsorg.

• Ytterligare information om fritids hittar du här: 
https://www.huddinge.se/forskola-skola/fritidsverksamhet/
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Fritidshem

Fritidshemmets verksamhet bedrivs på skolan i anslutning till klassrummen. 

Styrda aktiviteter som är kopplade till läroplanen och utgår från elevernas intresse 
och kunskaper. 

Utöver styrda aktiviteter pågår även en verksamhet som sker under hela 
eftermiddagen med fokus på uteverksamhet, skapande och 
socialt lärande. Gruppstärkande arbete genom att de får leka, spela och lära sig 
tillsammans. 
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Såhär kan en eftermiddag se ut på fritids: 

13:30 Skolan slutar och fritids tar vid för inskrivna elever

14:00 Mellanmål

14:20 Aktiviteter i mindre grupper och utevistelse för de andra

15:15 Vi går in och har flera rum öppna med olika aktiviteter som 

spel/rita/konstruera mm. 

16:45 Slås avdelningarna ihop och alla går till stängningsfritids. 

18:00 Skolan stänger
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Svar på vanligt förekommande frågor
• Antal elever per klass?  Vi har 28 elever i våra klasser.

• Hur mycket personal? I förskoleklass ska det vara 2 pedagoger, en förskollärare 
och en fritidspersonal som arbetar med eleverna hela dagen. 

• Trygghet och trivsel? Vi har mycket hög andel trygghet och trivsel i F-2, nära 
100% har det legat på i flera år nu. 

• Var lagas maten? Maten lagas på Östra grundskolan och levereras till oss.  

• Vi har frukost kl. 07.00 för de elever som är inskrivna på fritids och behöver 
komma tidigt. 

• Skolans öppettider 06.30-18.00
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Ansökningsperiod - söka skola läsåret 2023/2024

13
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Sök information om våra skolor 

digitalt! huddinge.se/sokaskola

samt på respektive skolas 

hemsida. 
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Ansökan – Söka skola läsåret 2023/2024

• Ansökningsperiod 9 januari-5 februari 2023

• 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.
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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 ifrån 
• 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/

• Placeringsbesked skickas ut i mars 2023. 
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Skolbyte

• Efter placeringsbeskeden skickats ut finns det möjlighet att ansöka 
om skolbyte. Görs i e-tjänsten. 

• 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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Skolstart

• 22 augusti 2023, se läsårsdata på huddinge.se för detaljerad 
information: https://www.huddinge.se/forskola-och-
skola/grundskola/grundskolans-lasar/

• I slutet av av april skickar vi ut information till de som fått plats hos oss 
med information om bl.a. inskolningsträffar och föräldramöte och viktiga 
datum. 

• Blanketter som ska fylls i och lämnas/skickas in. 
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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
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Hoppas ni fått en bild av Sjötorpsskolan och att ni söker till oss. 

Har Ni frågor om skolans verksamhet kan ni maila skolans rektor 
Madeleine.Reiser@huddinge.se

Har Ni frågor om hur själva skolvalet går till eller stöter på problem med själva 
ansökningsprocessen så vänd er till Huddinge.se/sokaskola

NU - Se lokaler, ställa frågor
Ta gärna med er en folder. 
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