
 

 
Varmt välkomna till FC! 

 
För er som inte träffat mig ännu så heter jag Therese Robertsson och är 
klasslärare i Förskoleklass C här på Furubergsskolan. Jag är legitimerad F-6 
lärare och jag har även jobbat i förskolan i nio år. Efter en längre 
föräldraledighet fick jag möjlighet att börja här på skolan, så jag är alltså 
också ny! Under några förmiddagar i veckan kommer vi att ha Anita med oss i 
klassen. Hon arbetar som fritidspedagog här på Diamantens fritids och är en känd 
person för barnen. På onsdagar kommer jag att vara ledig och då kommer Anita 
och Nanna (som också arbetar på fritids) att ha klassen. 
 
Nu i början kommer störst fokus ligga på att lära känna varandra och att 
tillsammans skapa inspirerande och inbjudande lek- och lärmiljöer. Vi kommer 
från många olika förskolor och bakgrunder och det tar ett tag att bli en grupp. 
Tillsammans ska vi sträva mot att bli en trygg grupp och klass som kan hjälpa 
varandra att utvecklas och lyckas! I början kommer vi att ha kortare 
lektioner/lärstunder för att sedan få leka tillsammans i olika konstellationer. 
Efter hand går vi över till lite längre lektioner där all undervisning sker på ett 
lekfullt sätt.    
 
Under kommande läsår kommer skolan att gå över till ett nytt 
dokumentationssystem som kallas för Unikum. I väntan på det kommer vi att 
lägga ut allmänt viktig information, samt berätta vad vi gör i klassen på: 
https://furubergfc.wordpress.com. Gå regelbundet in på bloggen för att hålla er 
uppdaterade och titta gärna tillsammans med ert barn så att de kan få 
återberätta, vilket förstärker deras lärande ytterligare!  
 
Praktiskt information: 

• De barn som lämnas mellan 07:45 och 08:00 kommer in i klassrummet 
tillsammans med den vuxne som lämnar. Då kan jag ta emot ert barn på 
bästa sätt, samtidigt som jag kan fortsätta vara tillsammans med de barn 
som redan har kommit.    

• Då förskoleklassen fr o m hösten 2018 är obligatorisk är det viktigt att ni 
är i tid till första lektionen kl 08.00. Sjukfrånvaro måste rapporteras i 



Tempus samt Skola24 innan kl 07:45 (ni behöver alltså inte ringa) eftersom 
vi rapporterar vidare frånvaron under tidig förmiddag. Skoldagen slutar kl 
13.15 och de barn som ska vara på fritids går då över dit.  

• På onsdagar kommer vi i möjligaste mån att ha förmiddagens lektioner 
utomhus så det är viktigt att det finns lämpliga kläder till barnen samt 
ombyten om de skulle bli blöta. Den första tiden håller vi oss troligtvis på 
gården. 

• Längre fram kommer vi att ha idrott på torsdagar. Det dröjer några veckor 
innan vi startar upp detta och vi informerar när det är dags att ta med 
ombyte!  

• Varje dag kommer vi att skicka hem en plastficka där vi lägger viktig 
information till er vårdnadshavare. Vi förutsätter att alla tittar i 
plastfickan varje dag och att den skickas tillbaka till skolan dagen efter. 
Vi kommer att börja och sluta skoldagen med att barnen ska lämna in/få 
tillbaka sin plastficka. 
 

 
Jag vill återigen hälsa er hjärtligt välkomna till FC och jag ser fram emot ett 

spännande, roligt och lärorikt läsår tillsammans med er! 
 

  
Med pirr i magen går jag in 

där står läraren min. 
Vi ser på varandra 

sen ser jag de andra. 
Många barn med väska på ryggen 
på benen syns spår efter myggen. 
Av läraren får jag det jag behöver 

sen är skoldagen över. 
Pirret försvinner 

och det är knappt att jag hinner 
förstå vad det är som har hänt 
det är det bästa jag har känt. 

Ett skolbarn är jag 
vilken fantastisk dag! 

 
 

 
Med vänliga hälsningar Therese Robertsson 

therese.robertsson@varberg.se 


