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



Välkommen till Tomtbergaskolan!

Tomtbergaskolan åk  F-6
16 klasser ca 400 elever
55 anställda

Arbetet utgår i från:
Skollagen
Lgr 22
FN:s barnkonvention
Kommunens mål och budget
Skolans plan mot diskriminering
Elevhälsoplan
It-plan
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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.
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    En dag i förskoleklass/fritids       läsåret 23/24

6.30 Fritids öppnar i matsalen och frukost serveras ca kl: 6.45-7.15
7.30 Morgonfritids utomhus

8.10 Skoldagen startar med morgonsamling
Arbetspass med avbrott för rast 

11.00 Lunch 
11.30 Rast
12.00 Arbetspass
13.10 Skoldagen avslutas

13.30 Mellanmål
14.00 Aktiviteter utomhus/inomhus
16.30 Fritidsavdelningarna slås ihop i Öppet fritids lokaler
18.00 Fritids stänger

4



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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Fritidshem/Öppen fritidshemsverksamhet på Tomtbergaskolan 

Det bedrivs fritidsverksamhet för årskurs F-3 samt 4-6 på skolan. Avdelningarna 
samverkar med varandra under veckan för att möjliggöra för eleverna att träffas över 
avdelningsgränserna. 

Verksamheten är indelad i säsonger som alla bryts av vid nästkommande lov. 
Detta arbetssätt möjliggör för oss att:

- Skapa en verksamhet som är varierad och som utgår ifrån barnens behov och 
intressen för stunden

- Skapa en struktur som ökar elevernas delaktighet genom utvärderingar
- Anpassa verksamheten efter årstider och högtider
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Sommarlovsfritids

Hörningsnäs- Ängsnässkolan-Balingsnässkolan-Tomtbergaskolan

Samverkan v. 31 
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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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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 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/ 

•Placeringsbesked skickas ut i mars 2023.
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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 



Informationsmöte - Tomtbergaskolan

-möte för vårdnadshavare till antagna elever

-blanketter
-lärakännasamtal
-mm
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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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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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Välkommen in med din ansökan!
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