
Välkommen till Öppet hus!

Svartbäcksskolan

”Tillsammans utvecklar vi framtiden”



Svartbäcksskolans organisation
• Svartbäcksskolan är en F-6-skola med tillhörande grundsärskola

• På skolan finns det 390 elever i grundskolan och 70 elever i grundsärskolan

• Två klasser per årskurs på grundskolan

• På skolan arbetar ca.110 personer

Skolledning

Rektor 

Biträdande rektor, Klippan, Ängen och Bikupan

Biträdande rektor åk F-6, fritidsverksamhet samt praktiskt estetiska verksamheten

Administrativ chef

Elevhälsoteam Trygghetsteam

Skolledning Biträdande rektor

Specialpedagog Kurator

Speciallärare Fritidssamverkare

Kurator Lärare 

Skolpsykolog

Skolläkare

Respekt Omtanke Trygghet Tillit



Svartbäcksskolan en innovativ skola med höga

förväntningar som skapar konkurrensfördelar i livet.

• Lustfyllt lärande

• Formativ undervisning

• Hög måluppfyllelse 

• Hög andel utbildade lärare

• En underbar natur runt knuten

”Alla elever gör rätt om de kan”



Svartbäcksskolans förskoleklasser

• 2 förskoleklasser

• 25-28 elever per klass

• Två lärare och fyra fritidssamverkare 

• Egna lokaler i huvudbyggnaden



Förskoleklassens syfte & mål

Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att:

• stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande 

• främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära 
tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande

• ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt 
känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen

Undervisningen ska förbereda eleverna för fortsatt utbildning samt 
ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de 
kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella 
obligatoriska skolformen. LGR11

Förskoleklass är en obligatorisk skolform och skolplikt gäller. 



En dag i förskoleklass

• Skoldagen 8.00-13.00

• Möjlighet till fritids 

• Vackert läge mitt i naturen

• Samverkan skola-fritids 

• Differentierad undervisning



Fritidsverksamheten 

• Öppet 06.30-18.00 alla dagar

• Morgonfritids på avdelning Skogen från 06.30-07.50 

för de som behöver morgonomsorg

• Frukost serveras i matsalen kl. 07.30-07.45

• Verksamheten börjar kl.13.00 

• Kl. 16.30 slås avdelningarna ihop och fritids är då på 

Skogen



Skolvalet
• Skolvalet är öppet på haninge.se mellan den 1 februari och 

21 februari 2022.

• Brev skickas ut till berörda vårdnadshavare strax innan 

valperioden startar.

• Ni kommer att få besked om ert barns skolplacering under 

april månad.

• Klassplacering meddelas via brev under maj månad.

• Hälsa-på-dag och föräldramöte på Svartbäcksskolan i slutet 

av maj/början av juni, exakt datum meddelas i välkomstbrevet 

i samband med besked om klassplacering. Om 

restriktionerna tillåter detta. 

• Skolstart 18 augusti 2022



Kontakta oss gärna med dina 

frågor och funderingar

Helen Kaaling, rektor

helen.kaaling@haninge.se
08-606 71 50

Joakim Andersson, biträdande 

rektor 

joakim.a.andersson@haninge.se

08-606 50 89

Anna Landström, administrativ chef

anna.landstrom@haninge.se

08-606 71 70 

skolval@haninge.se
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Välkommen med er 

ansökan!


