
Välkommen !
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380 elever

Förskoleklasser

Grundskola 1-6

Fritidshem



Personal:

Klasslärare och assistenter

4 st förstelärare

Lärare i Musik, Slöjd, Idrott samt 

Hem- och konsument kunskap

Övrig personal
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Fina välutrustade lokaler

Fritidshem i egna lokaler

Anpassad skolgård

4



Fritidshem
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Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och 
skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap 
med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas 
utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja 
allsidiga kontakter och social gemenskap (www.skolverket.se). 
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På Johannesbäckskolan har vi satsat extra på

o Trygghet & trivsel – värdegrundsarbete

o Språkstimulans

o Matematik

o Samverkan 

o Digitalisering

o Kreativa uttrycksformer
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Språkstimulans
Hela skolan läser! 

https://kalleguettler.wordpress.com/2017/12/05/en-fantastisk-laspedagog/bokslukare-pa-hylla/
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Ibland blir ett författarbesök i en skola något alldeles speciellt – ett 
minne för livet (författarens). För en vecka sedan fick jag genom 
Författarcentrum Öst ett sånt ”gig” på Johannesbäckskolan i 
Uppsala. Det är en stor F-6-skola som vimlar av barn med olika 
etniskt ursprung och satsar seriöst på läsning av barnböcker. Jag 
och fem kollegor i olika genrer fick glädjen att vara deras författare 
en dag som de kallade Hela skolan läser.

Jag träffade tre ettor och två förskoleklasser som hade fått höra de 
flesta bilderböcker som jag har gjort ihop med Pia Halse, Jeanette 
Rapp och mitt nordiska författarlag, där Áslaug Jónsdóttir illustrerar. 
Barnen var fulladdade med nyfikenhet och sugna på monstersånger, 
rörelselekar och smygpremiär på de kommande Monster i knipa och 
Bak och Fram och lilla Damm på de sju haven. Det märktes att de 
var väl förberedda på att möta författaren till dessa böcker, i vars 
värld de hade vistats en tid.

https://kalleguettler.wordpress.com/2017/12/05/en-fantastisk-
laspedagog/

https://kalleguettler.wordpress.com/2017/12/05/en-fantastisk-laspedagog/
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Celebert besök på skolan
Supertalangen Frano mfl dök upp på några musiklektioner under v 
41 och delade med sig av sina kunskaper och lät eleverna göra 
musikaliska övningar. Trots att det var på engelska så var det 
mycket uppskattat. 

Tolvårige kroatiske superbegåvningen Frano började spela gitarr 
redan som tvååring. Vid fem gav han sina första klassiska 
konserter vid Zagrebs musikhögskola. Vid åtta var han solist, 
förmodligen den yngste någonsin, i Vivaldis kammarkonsert i D-
dur för luta, två violiner och continuo. (källa: Uppsala 
gitarrfestival)

Matias Zloto från Argentina höll i rytmövningar på ett lekfullt 
sätt.

http://www.uppsalagitarrfestival.se/2017-frano/


Delaktighet:

✓ Elevråd

✓ SAMS – trygghet

✓ MUMS- matråd

✓ BUMS- rörelse/ 
idrottsaktiviteter
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Barnen får utforma parkerna

Östra Salabacke och Årsta är stadsdelar i 
utveckling, men också många barns hembygd. 
Och det handlar om en hembygd i snabb 
förvandling.
På måndagen arrangerades därför en stor 
workshop i Johannesbäcksskolan. Syftet är att 
påverka utformningen av de nya parker som 
ska byggas intill Johannesbäcksskolan.
– Det är skolans elevråd som tagit initiativet 
och sökt upp kommunen för att erbjuda stöd i 
form av initiativrika barn , berättar biträdande 
rektor Anna Carlén.
Så nu sitter barnen med stora satellitbilder över 
området framför sig - mellanstadiebarnen för 
sig, lågstadiebarnen för sig. De har fått i 
uppgift att med små pluttar i olika färger 
markera platser i stadsdelen som de tycker är 
roliga, tråkiga eller läskiga.

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/barnen-far-
utforma-parkerna-4830398.aspx

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/barnen-far-utforma-parkerna-4830398.aspx
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Besök gärna vår hemsida

www.johannesbacksskolan.uppsala.se

http://www.johannesbacksskolan.uppsala.se/


Förskoleklassen - en bro mellan förskolan och grundskolan.

• Matematik och Svenska

• ActivBoard

• Temarbete tillsammans med 
övriga skolan

• Symbolpedagogik/sagor och 
myter

• Sång & musik samt idrott
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• Förskoleklassen har verksamhet mellan 08.30 och 13.30 varje 
skoldag.

• Fritidshemmet öppet mellan 06.30 och 17.30

• Vi besöker förskolorna i maj och juni

• Alla barn kommer på besök till skolan tisdag 22 maj

• Föräldramöte i maj

• Höstterminen börjar måndag 20 augusti 2018
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Skolval 2018

I januari är det skolval för barn som ska börja förskoleklass.

Du som är vårdnadshavare har fått en inbjudan till skolval per post i samband med att 
skolvalet öppnar 11 januari. 

Själva valet gör du sedan på webben i tjänsten eBarnUngdom.

Skolvalet till höstterminen 2017 pågår 11–31 januari. Du kan göra ditt val när som 
helst under perioden. Du måste ha en fungerande e-legitimation.
Logga in i eBarnUngdom

www.uppsala.se/skolval Film om skolvalet
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https://www.ebarnungdom.uppsala.se/uppsalapub/login.htm
http://www.uppsala.se/skolval
https://youtu.be/GDA4XBVeVoA
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