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Barn- och utbildningsförvaltningen 

Välkommen till Ulriksdalsskolan 
Nu är det snart dags för ditt barn att börja i förskoleklass. Här kommer viktig 
information inför skolstarten.  

Terminsstart 
Läsåret startar torsdag den 18 augusti klockan 08.30. Du hittar information om 
terminer och lov på solna.se. 

Informationsträff i maj 
Inför att ditt barn börjar förskoleklass är du är välkommen till en informationsträff 
hos oss i skolan. Informationsträffen kommer genomföras under maj och senast 
vecka 16 finns datum och tid på skolans webbplats, www.solna.se/ulriksdalsskolan. 

Fritidshem under sommarlovet 
Om du önskar, är ditt barn välkommen till fritidshemmet från och med den  
1 augusti. Under augusti har skolan sommarlovsfritids vilket innebär att alla ordinarie 
pedagoger inte är på plats. Vi ber dig att ta detta i beaktande när du planerar för ditt 
barns start på fritidshemmet. Från och med läsårstart den 18 augusti, är alla ordinarie 
pedagoger tillbaka i verksamheten. Mer information om inskolning på fritids samt 
anmälan till sommarlovsfritids kommer senare under våren.  

Om förskoleklass 
Förskoleklass är en del av grundskolan och omfattas av skolplikten. Undervisningen i 
förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. 
Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det 
kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också 
kontinuerligt utmana eleverna genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. 
Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära 
tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska 
uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. 

Samverkan med hemmet 
Skola och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för elevens skolgång med målet 
att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och 
lärande. Vi jobbar för att skapa en god relation med alla barn och deras föräldrar och 
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ser samarbetet med hemmen som en självklar del av vår verksamhet. 
Förskoleklasserna har utvecklingssamtal tillsammans med barn och föräldrar vid två 
tillfällen under läsåret.  

Lärportal 
Solna stads grundskolor använder lärplattformen InfoMentor för att underlätta 
hanteringen av läxor, uppgifter, elevdokumentation, individuella utvecklingsplaner, 
närvarohantering och daglig kommunikation mellan skola och hem. I samband med 
skolstart kommer du att få information om hur du loggar in i lärplattformen. 

Fritidshemmet 
Ditt barn har möjlighet att gå på fritidshem till och med 12 års ålder. Undervisningen 
i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna 
en meningsfull fritid.  

Fritidsverksamhet erbjuds på morgonen från klockan 06.30 fram till skolstart, samt 
efter skolan fram till klockan 18.00. De barn som kommer före klockan 07.15 erbjuds 
frukost. Mellanmål serveras under eftermiddagen. 

Fritidshemmets verksamhet för förskoleklasserna bedrivs i Gråsparven och 
Gulsparven plan 1, ingång B-D (förutom vid vissa lov). Vid öppning och stängning 
är verksamheten i Gulsparven, ingång B. 
 

Viktiga datum 
1 augusti Möjligt att börja på fritidshem, sommarlovsfritids. 
15 och 16 augusti Fortbildningsdagar för samtlig personal. Fritidsverksamhet erbjuds 

de barn som behöver omsorg dessa dagar på Bergshamraskolan 
den 15 augusti och på Ulriksdalsskolan den 16 augusti.  

18 augusti Ordinarie fritidshemsverksamhet startar. 
18 augusti Första skoldagen. Samling på skolgården klockan 08.30 

 

 

Vänliga hälsningar 

Sofia Nybom, tillförordnad rektor 

Webb: solna.se/ulriksdalsskolan 
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