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Kunskap och pedagogik
Skolan har en pedagogik som utvecklar metoder för att ge eleverna
förutsättningar och adekvat stöd att nå så långt som möjligt i sin
kunskapsmässiga och sociala utveckling.
All personal har adekvat utbildning, handledning samt tillfällen för
auskultation.
Alla elever i åk F-6 har eget mediaverktyg.
Lek, praktiska moment och formativ bedömning och är naturliga inslag i
undervisningen.
Alla elever har minst godtagbara kunskaper i samtliga ämnen.
All personal har ett gemensamt förhållningsätt som utgår från en positiv
värdegrund.
Fritidspedagoger finns för alla elever från F-6.
Alla elever erbjuds Kulturprofiler två gånger/vecka.
Skolan erbjuder kulturverksamhet efter skoltid utan kostnad.
Tiden i förskoleklass är 20 timmar per vecka.
Vi har max. 20 elever per klass.
Ämnet idrott och hälsa får utökad tid, tre pass per vecka.
Vi erbjuder lovskola under alla lov.
Hälsa och miljö
God arbetsro råder och det är en trevlig och trygg stämning på skolan. Vi är en
”fairtrade-skola” och arbetar hälsoinriktat och miljömedvetet och har
ändamålsenliga, funktionella och fräscha klassrum, modern idrottshall,
trivsamma och inspirerande skolgårdar och en skolrestaurang med
tillagningskök som lagar och serverar god och närproducerad mat i lugn miljö.
Vi har en gemensam F-3 skola där fritidshemmet har egna lokaler.
All personal har egna arbetsplatser och undervisningslokaler.
Skolan har ett eget skridsko- och skidförråd, en klassuppsättning cyklar, egen
pool, fotbollsplaner med konstgräs, spolade isar på vintern och ett eget gym.
Vi har ett Skol IF som har verksamhet även efter skoltid.
Personalen har 1 h friskvård/vecka på arbetstid.
Delaktighet
Elever och föräldrar är delaktiga, tar ansvar och kan påverka verksamheten.
Elever och föräldrar känner till de nationella styrdokumenten och vad som
krävs för att uppnå målen i varje ämne.
Alla föräldrar kommer när skolan bjuder in till möten och utvecklingssamtal
etc.
Skolan har en blogg.
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