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Vad är vi för en 
skola?

◦ Vi är en fristående F-3 skola med två 

paralleller

◦ Skolan startades 2003

◦ I höst kommer vi vara 168 elever

◦ Vi är ca 30 medarbetare på skolan

◦ Samma styrdokument som andra 

grundskolor

◦ Portfolioinriktning



Vad innebär 
portfolioinriktning?

◦ Ett pedagogiskt verktyg i undervisningen

◦ Medvetna & ansvarstagande elever

◦ Delaktiga vårdnadshavare

◦ Inriktningen syns genom portfolioboken, 
målsättningar, reflektioner, elevledda 
utvecklingssamtal och portfolioexamen i åk 3.

”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje 
och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 

övervinna svårigheter”. 
(Lgr11)



Våra ledord: 
Kunskap, Trygghet & 
Glädje

◦ Vi vill erbjuda undervisning med hög kvalitet

◦ Vi tror på relationsbyggande miljöer

◦ Vi ser till att ha roligt tillsammans



Rörelseglädje

◦ Generation Pep, anslutna till pep 
skola

◦ Detta arbete syns genom: utökad 
timplan i ämnet idrott & hälsa, 
erbjuder styrd rastverksamhet
2ggr/dag, brainbrakes i alla klassrum, 
friluftsdagar och rörelseutmaningar

◦ Frukost & mellis

◦ Positiv inverkan på 
kunskapsutveckling, motorik och 
socialt samspel

◦ Karlavagnens eget Pep.team



Lunch på 
Karlavagnen

◦ Vi får vår lunch från Måltidsservice

◦ Två matsalar, två sittningar

◦ Vår husmor heter Laila och det är hon som är 
ansvarig för allt kring kosten 
(allergener/specialkost)

Frågor/funderingar: 
laila@friskolankarlavagnen.se



Elevhälsan

◦ En av de viktigaste funktionerna på 

en skola, skolans hjärta

◦ Extra anpassningar & särskilt stöd

◦ Förhållningssätt & värdegrund

◦ På vår skola består teamet av: rektor, 

huvudman, skolpsykolog, kurator, 

skolsköterska och speciallärare. Vi har 

även en skolläkare och en logoped 

knuten till skolan

◦ Vi har även ett kompisteam som blir 

aktuella vid 

trakasserier/kränkningar/mobbning



Kärnan på Karlavagnen

◦ En liten skola med stora möjligheter

◦ Arbetat och arbetar hårt med samsyn, 

kompetensutveckling för hela skolan, kollegialt arbete

◦ Grundtanke: barn gör rätt om de kan, alla gör så gott 

de kan, när det blir tokigt eller problem uppstår så har 

våra krav eller förväntningar på något sätt överstigit 

förmågan

◦ Ansvarsprincipen: genom att ta ansvar kan vi påverka, 

vad kan jag göra för att förändra situationen? Hantera, 

utvärdera och förändra



Tack!

◦ Då ska jag alldeles strax lämna över till Anna H & Anna BL, 

som ska berätta lite mer om förskoleklass här på Karlavagnen

◦ Är det någon som har en fråga till mig?

◦ Om man vill ställa en fråga i ett mindre sammanhang så är 

man välkommen att ringa på 0152-45050 eller maila mig på 

maria@friskolankarlavagnen.se


