
Dags att söka skola läsåret 2021/2022

Ansökningsperiod 7 januari – 3 februari 2021

Solfagra RO (Solfagraskolan och Stensängsskolan)



Ansökningsperiod - söka skola läsåret 2021/2022
Solfagra RO (Solfagraskolan och Stensängsskolan)
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Sök information om våra skolor 

digitalt! huddinge.se/sokaskola

samt på respektive skolas 

hemsida. 



Välkommen till Solfagra rektorsområde!

20200116 

Solfagraskolan och Stensängsskolan



Solfagraskolan och Stensängsskolan 
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På våra skolor utgår vi från att studiero och trygghet är grunden för 
kunskap. För att inlärningen skall vara lustfylld och meningsfull krävs 
en trygg och stabil miljö samt en helhetssyn på elevens lärande och 
utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Skolorna har en öppen atmosfär, 
personlig anda och ett engagemang från personal, elever och 
föräldrar.
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Skolornas elever ska nå bästa resultat efter förmåga. Vår grundsyn är 
att alla elever kan lära sig att lära och att alla är bra på något. Det 
handlar om att ta hand om och utveckla elevernas förmågor och 
talanger. Skolorna ansvarar för att eleven är aktiv i det egna lärandet 
och med stigande ålder och mognad tar ett ökat eget ansvar. Eleverna 
uppmuntras till samarbete och deras inflytande sätts i fokus.



Förskoleklass – Vad är det? 

•Förskoleklass är en egen skolform inom grundskolan.

•Obligatorisk sedan hösten 2018.

•Den som börjar i förskoleklass behöver inte söka ny skola inför 
årskurs 1. 

6



I förskoleklassens uppdrag ingår att:
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•stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för 
fortsatt utbildning

•utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov

• främja allsidiga kontakter och social gemenskap



8

•Lek och skapande ingår som väsentliga delar i verksamheten där 
elevernas lust och nyfikenhet tas tillvara i det aktiva lärandet.

• I undervisningen erbjuds eleverna en variation av arbetssätt, 
uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till 
skola och fritidshem.



Bornholmsmodellen
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För att eleverna ska bli läs- och skrivförberedda arbetar vi inom 
Solfagra RO systematiskt med Bornholmsmodellen som utvecklar 
elevernas fonologiska och språkliga medvetenhet.

Detta gör att vi kan upptäcka, identifiera och åtgärda hinder redan i 
förskoleklassen.



Skolverkets kartläggning i förskoleklass 
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Från och med 1 juli 2019 blev det obligatoriskt att kartlägga 
förskoleklassens elever i språklig medvetenhet och matematiskt 
tänkande.
Denna kartläggning ligger till grund för vår fortsatta planering av 
undervisningen och säkerställer att eleverna når bästa möjliga 
resultat.



Vi är måna om god samverkan mellan hem och skola
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•Rak och öppen dialog
•Veckobrev 
•Utvecklingssamtal, IUP, omdömen
•Föräldramöten
•Föräldraråd
•Möten efter behov



Vi är många som samarbetar för att det ska gå bra för ditt 
barn/vår elev.

12

BARN/ELEV
pedagoger

vårdnadshavare

skolledning

övrig personal elevhälsoteam



Elevhälsa EHT
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•Elevhälsoteam (bestående av rektor, bitr. rektorer, skolsköterska, 
kurator, psykolog och specialpedagoger)

•Scanningar och förebyggande arbete

•Pedagogisk utredning och åtgärdsprogram



Rektorsområdet har ett Trygghetsteam
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Gruppen (personal från rektorsområdet) arbetar främjande och förebyggande 
mot mobbning och andra former av kränkningar.



Välkommen till oss på Solfagra RO! 

Vi arbetar för att våra elever ska tycka att det är roligt att vara i skolan 
samt känna delaktighet, nyfikenhet och lust och lära.

I takt med att eleverna utvecklas ökar ansvaret.
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Tillsammans gör vi skillnad!



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 
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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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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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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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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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