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

Snättringeskolan



Ansökningsperiod - söka skola läsåret 2023/2024
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Sök information om våra skolor 

digitalt! huddinge.se/sokaskola

samt på respektive skolas 

hemsida. 

5



Förskoleklass – Vad är det? 
• Egen skolform inom grundskolan som är obligatorisk sedan HT-2018. 

• På Snättringeskolan bedrivs obligatorisk verksamhet mellan 8:00 till 12:00 varje dag med inslag 
av skapande arbete och under lekfulla former, därefter är det skollunch och fritidstid under 
eftermiddagen fram till 17.30. 

• Vi arbetar med svenska, matematik, skapande, natur och rörelse. Uteverksamhet sker dagligen. 
Vi har heldagsomsorg för eleverna. Det betyder att förskoleklassen på eftermiddagen övergår till 
fritidsverksamhet, i samma lokaler och med samma personal som på förmiddagen. 

• I förskoleklassen arbetar vi aktivt med skolverkets kartläggningsmaterial i SV/MA samt enligt 
Bornholmsmodellen med språklig träning/lek. Kopplat till vår undervisning finns också 
specialpedagogisk kompetens med stöd och insatser utifrån behov. 

• Elever som börjar i förskoleklass på Snättringeskolan behöver inte söka ny skola inför årskurs 1. 
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Välkommen till Snättringeskolans förskoleklass!

• Skola & fritidshem tillsammans - Eleven hela dagen med klassens pedagoger! 

• Arbetslag med 3 pedagoger/klass: Gemensamt ansvar för gruppen hela dagen

• Våra ledord: ATA- Ansvar, trygghet, Arbetsro/Studiero som vi arbetar aktivt med på hela skolan

• Skolan har goda resultat både när det gäller kunskaper- och trygghet

• Stödfunktioner på skolan: Specialpedagog, Skolsköterska, Kurator. 

• Tidiga insatser och kontinuerlig uppföljning kring kunskapsutveckling.  

• Elevhälsoteam, Trygghetsteam.   

• Information via Unikum kring allt som gäller skolgången. Instagram: vad har hänt i veckan?

4



En dag på Dungen och Ängen, FA/FB  
6.30 - Skolan öppnar på Oasen/morgonfritids (för anmälda elever)
7.00 - Senaste tid för elever att komma om de vill ha frukost
7.45 - Eleverna som är på morgonfritids går med en pedagog till Dungen/Ängen
7.45 - Eleverna tas emot på gården
7.55 - Våra dörrar öppnas
8.00 - 12.00 - Lektioner utifrån läroplanen och vårt årshjul i förskoleklass. Vi har 
även en längre rast utomhus under förmiddagen. 
12.10 - Lunch
13.00 - Fritidsaktiviteter
14.30 - Mellanmål
16.30 - Dungens dörr går i lås, kod kommer vid skolstart
16.45 – Sammanslagning av klasserna 
17.30 - Skolan stänger
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En dag på Klippan, FC   
6.30 - Skolan öppnar på Oasen, vid matsalen (för de elever som är anmälda)
7.00 - Senaste tid för elever att komma om de vill ha frukost på morogonfritids
7.45 - Eleverna som är på morgonfritids går med en pedagog till klippan
7.55 - Våra dörrar öppnas
8.00 - 12.00 - Lektioner utifrån läroplanen och vårt årshjul i förskoleklass. Vi har 
även en längre rast utomhus under förmiddagen. 
12.15 - Lunch
13.00 - Fritidsaktiviteter
14.30 - Mellanmål
16.30 - Sammanslagning med övriga fritidshem på Öppet fritids Oasen
17.30 - Skolan stänger

* Förskoleklass har idrott varannan vecka, då behövs ombyte och handduk. 
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Fritidshem-/Öppen fritidshemsverksamhet på Snättringeskolan 

Fritidshemmets FSKK - år 3 verksamhet bedrivs utifrån vårt årshjul på respektive 
avdelning i samma lokaler som skolverksamheten. 

• Öppning 06:30 på Oasen med vår morgonpersonal
• Frukost serveras för de som är anmälda i matsalen 07:00
• Från 07:30 är det utevistelse på skolgården med våra rastvärdar
• Dörrarna öppnas: 07:55 
• Skolstart: 8:00

Öppen fritidshemsverksamhet år 4-6 på Oasen intill matsalen

• Öppning-stängningsavdelning för samtliga fritidsavdelningar förutom FSKK 
Dungen/ Ängen som stänger själva 17:30 varje skoldag på Kallkärrsvägen 19.  
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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 Stensängsskolan

Solfagraskolan

Tomtbergaskolan

Utsäljeskolan

Visättraskolan

Ängsnässkolan 



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 470 kr/månad (januari 2023)

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

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

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

• 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/

• Mer information får du från skolan där ditt 
barn fått plats.
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SVENSKA
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Berättelser/sagor och illustrationer
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Skapande och estetiska uttrycksformer 
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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 08-53530000
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Frågor?

Vill du veta mer och ställa frågor om förskoleklass kontakta:  

Jeanette Aspeqvist (förskoleklassansvarig)  jeanette.aspeqvist@huddinge.se

Olof Gunnarsson (Bitr. rektor) olof.gunnarsson2@huddinge.se
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