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Snart är det dags att börja skolan!
Välkommen till förskoleklass läsåret 2013/2014
Ditt barn fyller 6 år under nästa år och erbjuds då kostnadsfritt plats i förskoleklass 15 timmar
per vecka enligt grundskolans läsårstider. Höstterminen startar måndagen den 19 augusti.
Verksamheten följer läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 – Lgr11.
SKOLSKJUTS till anvisad skola har elev i förskoleklass rätt till då avståndet mellan hem och
skola överstiger 2 kilometer. Vid val av annan skola, vänligen ta kontakt med skolkontoret för
information om skolskjutsregler! Se även skolskjutsreglementet, som finns på
www.lillaedet.se/utbildningbarnomsorg/resorochinneboende/skolresorskolskjuts
som pågår, övergår automatiskt till fritidshem från och med augusti
månad och omplaceringsmeddelande skickas ut under våren. Önskas inte fritidshemsplats
måste uppsägning göras på särskild blankett två månader innan sista vistelsedag. Blanketten
finns på www.lillaedet.se/utbildningbarnomsorg

BARNOMSORGSPLATS

Alla garanteras plats i den kommunala skolan som ligger i det upptagningsområde där barnet
bor, men man är välkommen att söka till alla kommunens skolor. Väljer du annan skola än
den kommunala i Lilla Edets Kommun fått du själv ta kontakt med aktuell skola.

För information/visning av skola kontakta respektive rektor.

SKOLA

REKTOR

TELEFON

Tingbergsskolan
Nygårdskolan
Fuxernaskolan
Ryrsjöns Montessori skola
Strömskolan
Västerlandaskolan
Hjärtumsskolan

Tf rektor Eva Lejdbrandt
Lennart Skåål
Daniel Magnusson
Daniel Magnusson
Anneli Eriksson
Anneli Eriksson
Anneli Eriksson

0520-659753
0520-659913
0520-659715
0520-659715
0520-659735
0520-659735
0520-659735

I brevet finns också en blankett som du ombedes fylla i och skicka tillbaka till
Bildningsförvaltningen i det medföljande svarskuvertet.
Vi vill ha in ditt svar senast 22 februari för att kunna starta vårt planeringsarbete.

Hälsningar
Maria Andersson
Bildningschef

Lilla Edets Kommun

Bildningsförvaltningen 463 80 Lilla Edet
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INFORMATIONSMÖTE
Inför start i förskoleklass läsåret 2013/2014

Med anledning av att Ditt barn ska börja förskoleklass till hösten välkomnas du
till informationsmöte där kommunens bildningschef och rektorer berättar om
förskoleklassens uppdrag och hur verksamheten bedrivs. Du kommer också att
få inblick i hur grundskolan fungerar, där läroplan, kursplaner och betygssystem
är nytt fr.o.m. 2011.

När?

5 februari kl 18.30-20.00

Var?

Fuxernaskolans matsal (ovanför bowlinghallen)
Fuxernavägen, Lilla Edet

VÄLKOMMEN!
Hälsningar
Maria Andersson
Bildningschef

Lilla Edets Kommun

Bildningsförvaltningen 463 80 Lilla Edet
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Till vårdnadshavare för
«Elev»
«Gatuadress»
«postnr» «ort»

Anmälan till förskoleklass läsåret 2013/2014
Återsänd ifylld blankett senast 22 februari
Plats i förskoleklass önskas:

JA 

NEJ 

Plats på fritidshem önskas
hösten 2013

JA 

NEJ 

Avståndet mellan hem och
skola är mer än 2 km

Antal km: ____

Skolskjuts önskas:

JA 

NEJ 
Anvisad
skola:
«anvisad_skola»

Annat hemspråk än svenska:
Väljer annan skola: _______________________
__________________________
Väljer annat fritidshem:___________________

Övriga upplysningar:…...……………………………………………………………………………….…………..

…………………………………………………………………………………………………

Vårdnadshavare 1 namn:

Telefon hem:

Telefon arbete:

Vårdnadshavare 2 namn:

Telefon hem:

Telefon arbete:

_______________________________
Vårdnadshavare underskrift

_________________________________ __________________
Vårdnadshavare underskrift
Datum

Ansökan ska undertecknas av samtliga vårdnadshavare!

Lilla Edets Kommun

Bildningsförvaltningen 463 80 Lilla Edet

