VARFÖR VÄLJA ROSENLUNDSSKOLAN?
◊

Klass F-3 utgör ”den lilla skolan i skolan” - det skapar trygghet

◊

Vi är erfarna förskollärare, musiklärare, fritidspedagoger, grundskollärare, speciallärare, idrottslärare och modersmålslärare

◊

Vi arbetar för att barnens språkmedvetenhet ska utvecklas.

◊

Vi förbereder för matematik sker genom bl. a. Matteboken
Mattesafari och NTA- (natur och teknik) lådan: Jämföra och mäta.

◊

Vi har tillgång till skolbibliotek, datorer och active-board

◊

Vi arbetar med lek och rörelse varje dag.

◊

Skolan har en bra utrustad gymnastiksal och ett motorikrum.

◊

Skolan ligger nära både natur och idrottsarenor. Vi har i närområdet
till exempel Vätterstranden, Bondberget, A6-skogen, Rosenlundsbadet och Kinnarps arena

◊

Du får bra insyn i skolans verksamhet via Skolkompassen
(http://fronter.com/jonkoping) och skolans hemsida
(http://www.skola.jonkoping.se/rosenlund). Där hittar du också förskoleklassens egna webbklassrum. Du är självklart välkommen att hälsa
på mellan kl. 8.10 och 13.00, men ring gärna innan så ni vet att vi är
på plats. Tel. 10 76 76, 10 72 21

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2013—2014
Rektor Patrik Lernberg
036-10 78 65
patrik.lernberg@jonkoping.se

Bitr. rektor Christer Gannsjö
christer.gannsjo@jonkoping.se

Det enda jämlika är att behandla alla olika.
Vi har alla olika förutsättningar för att
lära och förstå vår omvärld.

VÄLKOMNA TILL ROSENLUNDSSKOLAN!
VÅRA TIDER
Skoldagen i F-klassen börjar kl.
8.10.
För att barnen skall känna
sig trygga finns alltid personal,
klädd i gula reflexvästar, ute på
skolgården. Barnen kan lätt se
de vuxna när de vill ha hjälp
eller stöd.
Olika aktiviteter förekommer under dagen.
Kl. 10:30 äter barnen skollunch.
F-klassen slutar kl. 13:00.

VÅRA MÅL FÖR SEXÅRINGAR
I leken lär sig barnen de sociala reglerna, turtagning,
ömsesidighet och samförstånd som är viktiga spelregler för livet. Vi ser leken som utgångspunkt för allt
lärande i f-klassen. Det är här barnen bearbetar sina
upplevelser och utbyter tankar med sina kamrater och
oss vuxna. Barn har lättare att genom lek förstå och
göra kunskap till sin egen.
I samlingen vill vi att alla ska känna att de blir sedda
och bekräftade och att vi lyssnar till den som talar.
Vi lär oss se likheter och skillnader samt får kunskap om
att behandla varandra så att ingen kränks.
Självkänslan, att jag duger och är nöjd med mig själv,
arbetar vi för att utveckla så att barnet får en inre
trygghet.
Självförtroende får jag när jag känner att det här kan
jag. Vägen dit är att pröva det jag ännu inte kan.
Misslyckas jag försöker jag igen och känner glädje när
jag lyckas.
Uteleken och idrotten ger barnen motorisk träning genom att springa, klättra, gunga och cykla.
I skapande aktiviteter stimuleras barnens kreativitet
genom olika tekniker och material.

FÖRÄLDRARNAS ROLL
Det är ni föräldrar, som tillsammans med oss, påverkar att
barnens utveckling och lärande blir så bra så möjligt under
tiden på Rosenlundsskolan och inför framtiden. Det är
viktigt att du som förälder är lyhörd för hur ditt barn upplever
verksamheten. Vi önskar en öppen dialog.
Du som förälder kan alltid ställa frågor, be om
ytterligare information, kontakta skolledningen, utöva inflytande genom den lokala styrelsen eller på annat sätt visa intresse för ditt
barns och vår skolas verksamhet.

