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Välkommen till
våra grundskolor!
Delaktighet och inflytande i en skola för alla
Lusten att lära och möjligheten att lyckas
finns hos alla barn och elever. Skolan kommer
att vara viktig för ditt barns livslånga lärande
och har som uppdrag att skapa lust för lärandet. Skolan erbjuder en god undervisning där
eleverna stimuleras att utveckla kunskap.

är ett livslångt och lustfyllt lärande i en
skolkommun där alla barn och elever lyckas.
Oavsett kön, var man bor, vilka förutsättningar man har, eller var man kommer ifrån, ska
alla ha samma möjlighet att få en likvärdig
och jämställd skola.

I våra skolor ska alla barn och elever känna
sig trygga och få vara som de vill vara. De
ska kunna påverka sin egen skolsituation
genom delaktighet och inflytande tillsammans
med personalen och föräldrar.

Framtiden kommer att behöva mer kunskaper
och tillsammans kan vi ge våra elever kunskaper så att de är väl rustade för fortsatta studier
och vuxenlivet.

Vår vision i Barn- och utbildningsnämnden

Cecilia Sandberg (S)
Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Trivsel och kunskap
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Vi som arbetar inom grundskolan i Uddevalla
kommun har som uppdrag att se till att alla barn
får de kunskaper och färdigheter som krävs för
ett livslångt lärande. Vi arbetar målmedvetet för
att våra skolor ska vila på vetenskaplig grund
och framför allt för att alla elever ska lyckas
och trivas under sin skolgång.

per som är nödvändiga för varje individ och
samhällsmedlem.

• Vi arbetar medvetet med att stimulera och
påverka elevernas normer och värden till
att omfatta vårt samhälles gemensamma
värderingar.

• Vår ambition är att ha god kommunikation
med dig som vårdnadshavare. Tillsammans
skapar vi en god pedagogisk verksamhet och
en väl fungerande omsorg för ditt barn.

• Vi vill erbjuda en tidsenlig utbildning där
eleverna får utveckla förmågor och kunska-

Peter Madsen
Verksamhetschef grundskolan

Uddevalla grundskola 2018/2019

• Vi strävar efter en skola som ger eleverna
inflytande över utbildningen, där formerna
för inflytandet anpassas efter ålder och
mognad.
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BOKENÄS SKOLA

KOMMUNAL
F–6 | 210 elever

Välkommen till vår trivsamma
skola! Hos oss möter du en stabil personalgrupp med ett väl
fungerande samarbete. vi verkar
tillsammans för ett öppet arbetsklimat, där alla vuxna på skolan
känner ansvar för och delaktighet
i att skapa trygghet för samtliga
barn.

MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
I förskoleklassen arbetar vi aktivt med språklig
medvetenhet som ett led i att bana väg för läsinlärning samt förståelse och insikt i såväl det talade
som det skrivna språket. Vi använder leken som
ett pedagogiskt hjälpmedel.
På vårterminen introducerar vi ”Vägledd läsning”, i förskoleklassen, enligt en modell från Nya
Zeeland som innebär att eleverna erbjuds språkliga aktiviteter, både konkret och abstrakt, på ett
lekfullt och lustfyllt sätt. Detta är ett av de sätt
som man märker vår profil på skolan; Kvalitativ
Utvecklande Läsning som är ett medvetet sätt att
arbeta för att barnen utvecklar sin läsförmåga.
Genom veckobrev, där vår verksamhet beskrivs,
är vår förhoppning att vårdnadshavare ska känna
stor delaktighet i sitt barns skolgång.
Vårt mål är att barn och personal ska känna
trivsel och att vi ska ha ROLIGT tillsammans. Vi
vill ge barnen en mjukstart som inskolning in i
skolans värld. Barnen skall känna nyfikenhet och
glädje!

FRITIDSHEM
Bokenäs fritidshem består idag av tre avdelningar
som har ett tätt samarbete vilket gör det möjligt
för oss att erbjuda barnen flera olika aktiviteter.
Vilka aktiviteter vi erbjuder styrs till stor del
av vad barnen önskar eller de behov vi ser. Vi
erbjuder en bred verksamhet med lek och rörelse
såväl i gymnastiksalen som utomhus, möjlighet att
uttrycka sig kreativt med bild form, eget skapande
och vi lägger också stor vikt vid att erbjuda en
varierad lekmiljö.
Fritidspedagogerna finns också med under
skoldagen. De fördelar sig på de olika klasserna
och kompletterar lärarna i undervisningen med
exempelvis ämnesövergripande arbete, idrott,
musik, bild, drama, rörelse etc.
Vårt främsta mål är att alla barn skall känna sig
trygga på fritids och att föräldrarna skall känna att
de tryggt kan lämna sina barn hos oss.

Läs mer på
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KONTAKTINFORMATION

www.uddevalla.se/bokenasskola

Bön 207
451 96 Uddevalla
Telefon: 0522-69 53 32

Rektor: Karin Olsson
karin.e.olsson@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 72 99

Uddevalla grundskola 2018/2019

DALABERGSSKOLAN

KOMMUNAL
F–5 |290 elever

Välkommen till Dalabergsskolan.
Skolan ställer höga krav på både
elever och personal och vi arbetar aktivt med respekt; respekt för
dig själv, respekt för andra samt
respekt för din omgivning. Dessa
tankar tror vi ska ge goda förutsättningar för lärande och ett socialt
välmående för alla på vår skola.

MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
Vi är en skola med ungefär 300 elever från förskoleklass till årskurs 5 och ungefär 40 personal.
Språk och kommunikation, liksom kultur och
kreativitet, är grundläggande i skolans arbetssätt.
Vi arbetar målmedvetet med en språkinriktad
samt varierad undervisning så att alla elever ska
få möjlighet att lära och bli utmanade, vilket är
grunden för deras kunskapsutveckling och vidare
skolgång. Vi satsar på Bedömning för lärande,
IKT, läs- och skrivutveckling i alla ämnen samt
kreativ undervisning.
Då god kost är en av förutsättningarna för lärande
har vi förmånen att det i vår matsal serveras god
mat samt ett stort salladsbord varje dag.
Vårt mål är att alla elever ska utvecklas till att bli
goda, demokratiska världsmedborgare. Ett steg
för att nå dit är våra språk- och läxstudios. Här
erbjuds elever en extra skjuts av utbildade lärare
för att nå sina mål. På skolan arbetar vårt elevhälsoteam tillsammans med rektor och lärare för
att alla elever ska lyckas. Vi har specialpedagog,
speciallärare, kurator och skolsköterska på plats
på skolan.

FÖRSKOLEKLASS
I förskoleklassen arbetar barnen tillsammans med
år 1 för att få en mjuk övergång från förskolan
till skolan. Trygghet och lugn är grundpelarna för
förskoleklassens verksamhet. Språkträning i olika
former är ett viktigt inslag på hela Dalabergsskolan, men framför allt i förskoleklassen. Engelska
är ett lekfullt inslag redan i förskoleklass, vilket
ger en god grund för den fortsatta engelskundervisningen.
FRITIDSHEM
På skolans två fritidsavdelningar, Kullen och
Vätten, arbetar personal som barnen också möter
under skoldagen. Detta ger en god trygghet och
kontinuitet samtidigt som vi är noga med att tiden
på fritidshemmet skall vara barnens fria tid och
därmed innehålla andra aktiviteter än skolans.
Varje dag erbjuds någon speciell aktivitet och vi
är mycket ute i friska luften.
Fritidshemmens personal har ytterligare en viktig
roll på skolan då de har hand om skolans rastverksamhet varje lunchrast. De erbjuder olika lekar
där alla elever är välkomna att delta oavsett ålder.

Läs mer på

KONTAKTINFORMATION

www.uddevalla.se/dalabergsskolan

Dalabergsstråket 6
451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 66 56

Rektor: Catarina Tenggren Natt och Dag
catarina.tenggrennattochdag@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 66 55
2018/2019 Uddevalla grundskola
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FORSHÄLLASKOLAN

KOMMUNAL
F–6 | 250 elever

Hos oss är det viktigt med gemenskapen, en levande bygd
med förskoleklass, grundskola
och fritidshem i samverkan. Vi vill
väcka elevers nyfikenhet genom
ett lustfyllt lärande där elevens
naturliga behov av rörelse och
lek tas tillvara.

MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
Vår målsättning är att alla elever kan och vill ta
ett personligt ansvar för sitt lärande, och känner
lust för att lära. Vi lägger stor vikt vid att eleverna
skall kunna uttrycka sig ledigt i både tal och skrift,
och med estetiskt uttryck. Det är viktigt att fånga
upp elevers kunskapsutveckling tidigt och sätta in
åtgärder i rätt tid. Alla elever skall känna att de kan
och vill lära sig, och att skolan har tilltro till den
enskilda elevens förmågor.
Värdegrunden är ett centralt begrepp hos oss och
vi arbetar med att eleven ser sin del i det sociala
samspelet med andra. Vi strävar efter att ge elever
en positiv skolgång där alla känner trygghet i sig
själv och i den grupp eleven ingår. Vi arbetar efter
tydliga miljömål via Grön Flagg och undervisningen har inslag av BFL och utomhuspedagogik. På
vår skola har varje klassrum en digital whiteboard
som möjliggör nya arbetssätt.

FÖRSKOLEKLASS
Vi arbetar med det sociala samspelet/social mognad och språklig medvetenhet hos eleverna på ett
lustfyllt sätt. Barn lär genom lek ute och inne växlat med arbete utifrån barnets mognad och lust.
Eleverna i F-klasserna har gemensam arbetsdag i
skolan mellan kl. 8.10 och 12.50.
FRITIDSHEM
Vårt arbete utgår från barnens intressen och
behov. Vi ser utemiljön som ett viktigt pedagogiskt rum för barns rörelse och lek. På våra
fritidshem samordnar vi öppning och stängning
för att få en så hög personaltäthet som möjligt när
de flesta eleverna är i verksamheten. Det finns två
fritidshem/ arbetslag för de yngre eleverna och
ett för de äldre eleverna. Fritidshemspersonalen
samverkar i skolan för att få en helhetssyn på
barns utveckling.

Läs mer på
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KONTAKTINFORMATION

www.uddevalla.se/forshallaskolan

Buddeberg 277
451 91 Uddevalla
Telefon: 0522-69 71 91

Rektor: Nicklas Folkesson
nicklas.folkesson@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 71 54

Uddevalla grundskola 2018/2019

FRIDASKOLAN

FRISTÅENDE
F–9 | 565 elever

I vår skola uppmuntras eleverna till
att själva hitta lösningar och våga
styra in på sin egen väg i livet. De
får en förståelse för omvärlden
och utvecklar sin kreativitet och
förmåga att lära sig ny kunskap.
Genom ett positivt socialt klimat
skapar vi de bästa förutsättningarna för barnens kunskapsresa.

Fridaskolan i Uddevalla inryms i fantastiskt fina lokaler uppe på I17-området. Vi har nära till naturen
och till centrala Uddevalla med badhus, bibliotek
och museer på promenadavstånd. På Fridaskolan
serverar vi egenhändigt tillverkad mat från vår egen
skolrestaurang.
EN TREVLIG RESA
När du kommer till Fridaskolan är det första du
kommer att lägga märke till ett öppet och positivt
socialt klimat. Alla känner varandra och man säger
hej när man möts. Det finns inga stängda dörrar
mellan elever och personal, vilket gör det enkelt att
trivas, känna trygghet och respekt för varandra.
VÅRT MÅL ÄR SJÄLVSTÄNDIGA BARN
Fridaskolans vision är att utbilda tågluffare. Vi ser
skolan som en äventyrsresa där en tågluffare ständigt behöver vara beredd på utmaningar och oförutsedda händelser. Vidare måste tågluffaren skaffa
sig information och lösa problem och kommer upp
längs vägen, dessutom får de uppleva en mängd
olika saker. Längs resan får eleverna både stöd och
handledning av våra välutbildade pedagoger.

VÄLKOMMEN OMBORD
Skolgången på Fridaskolan följer en tydlig linje
genom alla metoder, arbetssätt och arbetsformer. Vi
utgår från en gemensam grundsyn om lärande och
om hur unga människor ska bemötas. Därigenom
skapar vi goda förutsättningar för utveckling. I förskoleklassen jobbar vi mycket med händerna och
skapande verksamhet av olika slag. Gruppstärkande
lek, besök i närmiljön och närsamhället är också
viktiga delar. Eleven får allt efter mognad och lust
möjlighet att börja jobba mot skolans mål.
EN SKOLA ALLTID PÅ VÄG
Verksamheten på Fridaskolan följer en klar och
tydlig linje. Vi vill inte bara nå fram till en slutstation, utan vill fortsätta att resa, upptäcka och
utvecklas och vara en skola som sänder nyfikna och
självgående människor vidare ut i livet med goda
kunskaper och gott självförtroende.
ÄVENTYRET VÄNTAR!
Fridaskolan är en fristående skola. Anmälan görs på
skolans webbplats, förutom inför förskoleklass och
år 7, då du gör anmälan via kommunens webbplats.

Läs mer på
KONTAKTINFORMATION

www.fridaskolan.se

Regementsvägen 3
451 34 Uddevalla
Telefon: 0522-945 00

Rektor: Jerker Sagfors
Biträdande rektor: Karin Norrbom
info@fridaskolan.se
2018/2019 Uddevalla grundskola
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HERRESTADSSKOLAN

KOMMUNAL
F–6 | 420 elever

Herrestadsskolan har en mycket
engagerad och kompetent
personal med lång samlad erfarenhet. Tillsammans med våra
elever vill vi skapa en atmosfär
som utmärks av lust att lära, tillit
och höga förväntningar. Vi vill att
alla elever skall känna att de kan
lyckas!

MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
Vi är just nu inne i ett intensivt skede där vi
projekterar vår nya skola, Källdalsskolan, som
kommer att byggas på parkområdet mittemot ÖB.
Hösten 2019 förväntas skolan vara klar och vi har
varit mycket delaktiga i arbetet för hur skolan ska
byggas för att motsvara våra tankar om framtidens
skola.
Herrestadsskolan jobbar mycket aktivt med IKT
som stöd i lärandet och vi har exempelvis digital
whiteboard i varje klassrum. Med hjälp av dessa
verktyg strävar vi efter att ständigt utveckla arbetssätt och arbetsformer för att skapa lust att lära.
Vi är måna om att skapa trygghet och tillit bland
våra elever. Vi arbetar med att lära eleverna
umgås i grupp, ta hänsyn och visa respekt för varandra och varandras olikheter. I klassråd, matråd,
elevråd och på stormöte får eleverna lära sig att
arbeta i demokratiska arbetsformer.
Vår strävan är att identifiera elevers stödbehov så
tidigt som möjligt i syfte att prioritera resurser
och särskilda insatser. Just nu utbildas personal
på Herrestadsskolan, i Collaborativ & Proactive
Solutions, förkortat CPS. Syftet är att utveckla ett

mer empatiskt, produktivt och effektivt tillvägagångssätt för att förstå och hjälpa barn med
problemskapande beteende. Ni känner säkert till
uttrycket ”du kan om du vill”. Vi vänder på uttrycket och säger ”du vill om du kan”.
FÖRSKOLEKLASS
Vi vill erbjuda en lugn övergång från förskolor/dagbarnvårdare till förskoleklassen. Fri lek, styrd lek,
samspelsövningar, musik och rörelse, naturupplevelser samt skapande verksamhet är regelbundna
inslag i vår verksamhet. För att utveckla våra elevers
språkliga medvetenhet arbetar vi med medveten
språkträning samt förberedande matematik. Vi har
två pedagoger i varje förskoleklass.
FRITIDSHEM
I anslutning till skoldagen erbjuder vi plats i vår
skolbarnsomsorg. Vi har fem avdelningar och 15
fritidspedagoger och därmed goda möjligheter till
såväl anpassning som omställning. Fritidshemmet
utvecklar barnens intressen och erbjuder både fri
och planerad verksamhet efter skoldagen. Vistelse
i skogen, fri lek, hälsa, skapande verksamhet och
musik är regelbundna inslag i vår verksamhet.

Läs mer på
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KONTAKTINFORMATION

www.uddevalla.se/herrestadsskolan

Torpvägen 3
451 75 Uddevalla
Telefon: 0522-69 72 60

Rektor F-3: Eva Johansson
Rektor 4-6: Anna Kindberg

Uddevalla grundskola 2018/2019

HOGSTORPS SKOLA

KOMMUNAL
F–6 | 130 elever

Vi arbetar för att alla elever ska
uppleva trygghet och ha goda
relationer till samtliga på skolan.
Eftersom vår skola är liten kan
barn och vuxna lättare lära känna varandra, vilket skapar samhörighet och ett positivt klimat för
lärande.

MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
För att stärka kamratskapen mellan eleverna arbetar vi med fadderverksamhet. Vi arbetar aktivt
med att elever och vuxna ser sin del i det sociala
samspelet med sina medmänniskor.
Vi arbetar för att ge alla en god arbetsmiljö. Vi
månar om att eleverna ska arbeta i sin egen takt
utifrån sina förutsättningar och för att eleverna
skall utvecklas i sitt lärande använder vi olika
arbetssätt och metoder. I vårt uteklassrum finns
det stora möjligheter till undervisning och lek i
naturen.
Vi arbetar aktivt med förebyggande insatser
för barns/elevers läsutveckling. Eleverna följs
kontinuerligt upp med kartläggningar och individuellt läsutvecklingsschema. Genom klassråd,
matråd, elevråd och skolråd erbjuds möjlighet till
inflytande och delaktighet.
FÖRSKOLEKLASS
Vi strävar efter att erbjuda en lugn och trygg
övergång från förskola och familjedaghem till förskoleklassen. Vi vill att barnen i förskoleklassen

ska utveckla nyfikenhet och lust att lära, utveckla
tillit till sin egen förmåga och känna trygghet
samt lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel
med andra. Skapande arbete och lek ska vara
väsentliga delar i det aktiva lärandet. Vi arbetar
kontinuerligt och systematiskt med språklig medvetenhet som ett led i att bana väg för läsinlärning
samt förståelse och insikt i såväl det talade som
skrivna språket.
FRITIDSHEM
Här arbetar vi med barnen utifrån deras behov,
både som individer och som grupp. Barnen
erbjuds att delta i olika aktiviteter under veckan,
som bakning, slöjd, färg och form, spel, idrott och
lek. Ibland gör vi utflykter tillsammans. Vi vill ge
barnen en lugn, trygg och stimulerande fritid.
Vi arbetar aktivt för att all verksamhet ska
genomsyras av trygghet, omtanke, kvalitet, kreativitet, lustfyllt lärande, samarbetsförmåga och
framtidstro.

Läs mer på
KONTAKTINFORMATION

www.uddevalla.se/hogstorpsskola

Alemyrsvägen 19
451 95 Uddevalla
Telefon 0522-69 53 22

Rektor: Anders Sjöborg
anders.sjoborg@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 72 54
2018/2019 Uddevalla grundskola

9

HOVHULTSSKOLAN

KOMMUNAL
F–6 | 255 elever

Vi är en skola med öppen och
välkomnande atmosfär. Här är alla
välkomna och det finns en ”vikänsla” mellan barn, föräldrar och
personal. Med hjälp av skolans
tydliga vision ”Tillsammans lyckas
vi” gör vi hela tiden framsteg till
att vara den goda skolan där alla
elever når målen!

MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
Vi har tagit del av hur andra framgångsrika skolor
har arbetat och vad forskningen visar vara framgångsfaktorer för att skapa trygghet och studiero
samt ökad måluppfyllelse. Utifrån detta driver vi
vårt utvecklingsarbete. På Hovhultsskolan har vi
inga klasser utan eleverna går i en årskurs. Detta
innebär att varje årskurs inklusive förskoleklass har en gemensam klasslista med ett antal
ansvarslärare. Årskursen har klassrum bredvid
varandra och arbetar i olika grupper. Detta gör att
vi använder våra resurser på ett mer flexibelt sätt
och att det erbjuds fler sociala kontakter.
Vi driver en stark skolutveckling och har en tydlig
vision ”Tillsammans lyckas vi”. Vi har en tydlig
helhetsidé som bygger på:
• Höga förväntningar
• Trygghet och studiero
• Samarbete
• Individuella utmaningar
Elever får inflytande och delaktighet genom klassråd, elevråd, matråd och kamratstödjare – KIS.
Genom föräldraråd ges alla föräldrar möjlighet till
inflytande och delaktighet.

FÖRSKOLEKLASS
I förskoleklassen arbetar utbildad personal med
lång erfarenhet. Vi erbjuder en lugn och trygg
övergång från förskola/dagbarnvårdare till skolan.
Vi arbetar utifrån en förskolepedagogik där barnen får utveckla nyfikenhet, lust att lära, tillit till
sin egen förmåga, känna trygghet samt lära sig ta
hänsyn och visa respekt i samspel med andra. Vi
lägger stor vikt vid det sociala samspelet, språkövningar och begreppsbildning. Skapande arbete
och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet i
förskoleklassen.
FRITIDSHEM
Vi har två fritidshem (Ängen och Regnbågen) för
barn från förskoleklass till år 2. Från år 3 har vi en
storfritidsavdelning.
Vi strävar efter att ge barnen en lugn, trygg och
stimulerande fritidstid. Ett bra samarbete mellan
föräldrar och personal är viktigt för barnens
trygghet. Vi erbjuder olika aktiviteter under
veckan som skapande verksamhet, konstruktionslek, musik, sagoläsning, idrott, lek och utevistelse.

Läs mer på
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KONTAKTINFORMATION

www.uddevalla.se/hovhultsskolan

Sångvägen 19
451 71 Uddevalla
Telefon: 0522-69 66 61

Rektor: Marcus Uppström
marcus.j.uppstrom@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 66 20
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HÄLLEBERGSSKOLAN

FRISTÅENDE
F–9 | 90 elever

Hällebergsskolan vill dels erbjuda
varje barn en trygg skolmiljö, där
var och en blir sedd och får utvecklas efter sina förutsättningar,
dels ge eleverna en förstklassig
utbildning. Dessa båda delar,
skolmiljön och studieresultaten,
hänger givetvis ihop. Det är lätt
att lära när man mår bra!

MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
Hällebergsskolan är en kristen grundskola, belägen i Ljungskile. Skolan bygger på Bibelns syn
att varje människa är skapad och älskad av Gud.
Hennes värde är därför oändligt, totalt oberoende
av hennes prestationer och egenskaper. Vi vill
att våra elever ska se det här värdet, både hos sig
själva och hos andra.
För oss är det viktigt med en god vuxennärvaro
och trygga och goda relationer mellan vuxna och
barn har hög prioritet. Varje elev har en mentor
som de samtalar med några gånger varje termin.
Vår hållning är att varje elev har särskilda behov,
och det är en utmaning för skolan att möta dessa
behov. På skolan arbetar vi målmedvetet för en
god social miljö, fri från ett rått språkbruk och
andra kränkningar. Stor vikt läggs vid förmågan
att hantera relationer och att lösa konflikter.

förändras. Vi ger eleverna gott om tillfällen till ett
undersökande arbetssätt, då de arbetar utanför de
vanliga klassrumsväggarna.
Eleverna vid Hällebergsskolan når mycket goda
resultat i sina fortsatta studier. Skolåren på
Hällebergsskolan ger eleverna en god grund för
vidare studier och för deras fortsatta utveckling
till aktiva, orädda och ansvarstagande samhällsmedborgare.
Intresserade är välkomna att ta kontakt med rektor
för ett besök på skolan. Ansökningshandlingar fås
också genom rektor.

Hällebergsskolan utmärker sig också för sin vilja
att prova olika arbetssätt. Skola är utveckling av
den unika individen. För att denna utveckling ska
ske, behöver ibland rummet och förutsättningarna

FRITIDSHEM
Hällebergsskolan har inget fritidshem. Vi hänvisar
i stället till de andra fritidshem som finns på
orten.

FÖRSKOLEKLASS
Förskoleklassen är inriktad på skolförberedande
verksamhet. På ett lekfullt sätt tränas bland annat
motorik, social förmåga och språkutveckling. En
dag i veckan är utedag.

Läs mer på
KONTAKTINFORMATION

www.hallebergsskolan.com

Skälläckerödsvägen 2
459 32 Ljungskile
Telefon: 0522-67 02 70

Rektor: Sven Magnusson
sven.magnusson@halleberg.se
Telefon: 0522-67 02 71
2018/2019 Uddevalla grundskola
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LANE-RYRS SKOLA

KOMMUNAL
F–6 | 150 elever

Lane-Ryrs skola är den populära IKT-skolan mitt i naturen.
Våra elever har god tillgång till
nya verktyg för lärande. Skolans
småskalighet möjliggör att såväl
elever som vuxna känner varandra väl. Det skapar trygghet och
som elev blir det lätt att söka stöd
och tröst hos all personal.

MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
Vi arbetar och tar ansvar för att barnen skall ha
grundläggande kunskaper och uppnå målen i
samtliga ämnen. De skall kunna uttrycka sig både
skriftligt och muntligt. Vi vill medverka till att de
får en god självbild och känner tilltro till sin egen
förmåga att lära och söka kunskap. Vi betonar
vikten av att kunna samarbeta, visa hänsyn och
respekt i samspelet med varandra. Trygghet är
en förutsättning för att kunna lära. Vi vill väcka
lusten att lära och ser lärandet som en livslång
process.
Vi ser gruppen/klassen som en viktig resurs
och strävar efter att skapa en organisation med
bra grupper. Den goda gruppen är en viktig grund
för att man skall trivas och utvecklas, men vi har
olika sätt att lära och därmed individanpassas
undervisningen.
Vi arbetar för att skolan skall upplevas som en
verksamhet där barnens bästa alltid är i fokus och
att man som förälder alltid känner sig välkommen.
Vi arbetar i team runt runt alla våra grupper.
Resurspedagoger stödjer hela gruppen tillsam-

mans med klassläraren. Det gör att vi kan anpassa
och ge stöd på ett mer flexibelt sätt. Kontinuiteten
gynnar tryggheten och studieron i våra grupper.
FÖRSKOLEKLASS
Våra yngsta barn behöver en mjuk övergång från
barnomsorgen, där leken är fortsatt viktig. I leken
sker lärande och det gäller i allra högsta grad i
förskoleklassen. Man är inte så stor när man börjar –
men oj, vilken utveckling som sker under det första
året! I förskoleklass arbetar lärare och resurspedagoger.
FRITIDSHEM
Fritidshemmet består av tre grupper, Örnen och
Falken för barn i förskoleklass och åk 1-2 samt
Albatrossen för barn som går i åk 3-åk 6. Verksamheten bedrivs i egna, väl anpassade lokaler. På
Fritids arbetar både fritidspedagoger och resurspedagoger. Barnen erbjuds olika aktiviteter i mindre
grupperingar. Det finns möjlighet till läxläsning
om man så vill. Öppethållandet är 06.00–18.00.

Läs mer på
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KONTAKTINFORMATION

www.uddevalla.se/lane-ryrsskolan

Kyrkbyn
451 93 Uddevalla
Telefon: 0522-919 04

Rektor: Martin Svärd
martin.svard@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 66 19

Uddevalla grundskola 2018/2019

LJUNGSKILESKOLAN

KOMMUNAL
F– 6 | 500 elever

Välkommen till Ljungskileskolan
– en mötesplats där elever och
pedagoger tillsammans skapar
goda möjligheter till lärande.

MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
Vi vill skapa en god mötesplats för KAMRATSKAP – KUNSKAP – KULTUR
Kamratskap är att alla barn känner sig trygga
när de kommer till vår skola och att det finns en
tydlig vi-känsla både bland elever och personal.
Allt arbete präglas av vår gemensamma värdegrund som bygger på allas lika värde och rätt till
trygghet och arbetsro.
Kunskap är att arbeta aktivt för att eleverna ska
se sin egen kunskapsutvecking och ta ett ansvar
för sitt eget lärande. Det lyckas vi med genom
att ha ett formativt förhållningssätt som innebär
tydliga målsättningar, synliggöra lärande samt ge
barnen återkoppling som visar på fortsatt lärande.
Kultur innebär att kulturen ska genomsyra
skolans vardag. Exempelvis genom musikundervisning för alla barn i vårt nya musikhus, genom
konstnärsskap och måleri samt i att använda
digitala verktyg i kulturell verksamhet. Men
kultur för oss är också att värna om det som är vår
skolkultur, där vi utgår från elevens behov och
möjligheter och där alla barn är allas barn.

FÖRSKOLEKLASS
Förskoleklassen är barnens första riktiga kontakt
med skolan. Här vill vi skapa en trygg övergång
från förskola till skola, där vi arbetar för att väcka
barnens nyfikenhet och lust att lära. Förskoleklassen arbetar enligt läroplanen och med mål kring
språklig och matematisk medvetenhet. En av
förskoleklassens viktigaste uppgifter är att genom
lekar och övningar träna barnen i det sociala
samspelet med andra barn och vuxna.
FRITIDSHEM
Ljungskileskolans fritidshem är uppdelat på fem
avdelningar. Skolans närhet till skog, hav och
natur ger fantastiska möjligheter till utflykter och
lek. Fritidshemmen arbetar med temaområden
och målsättningar som ska ge barnen möjlighet
att utvecklas i lek och socialt samspel. Temaområdena är också ett fortsatt lärande med stort fokus
på barnens egna intressen.
Fritidspedagogerna finns med under skoldagen.
De fördelar sig på de olika klasserna och kompletterar lärarna i undervisningen med exempelvis
värdegrundsfrågor, idrott, musik, bild, drama,
rörelse etc.

Läs mer på
KONTAKTINFORMATION

www.uddevalla.se/ljungskileskolan

Hälle Lider 11
459 32 Uddevalla
Telefon 0522-69 71 71

Rektor F-3: Paula Sandahl
Rektor 4-6: Malin Cornwall

2018/2019 Uddevalla grundskola
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NORGÅRDENSKOLAN

KOMMUNAL
F–6 | 250 elever

Vår personal i både skola och
fritidshem strävar ständigt efter
att finna de allra bästa pedagogiska redskapen för elevernas
kunskapsutveckling och livslånga
lärande med hjälp av åldersblandade temaarbeten, goda
IT-resurser och ett skapande
arbetssätt.

MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
Genom samarbete i skolans arbetslag får vi en
god helhetsbild av våra elever. Vid olika tillfällen
arbetar yngre och äldre elever tillsammans i grupper kring olika ämnesövergripande teman som
exempelvis elevens val, yrkesliv och miljöarbete.
I all undervisning används i stor utsträckning
digitala whiteboards, datorer och IT-läromedel.
Både under skoldagen och på vårt fritidshem är
även den skapande verksamheten viktig.
För att öka elevernas trivsel, trygghet och respekt
för varandra arbetar vi med värdegrundsfrågor i
alla klasser. I skolans elevhälsoteam arbetar specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska
och rektor. Elevhälsoteamet arbetar aktivt med ett
förebyggande och främjande arbetssätt på skolan.
Våra miljömål är övergripande för hela skolan
och den gröna flaggan har vi som bevis på vårt
arbete med miljöfrågor. På hemsidan presenterar
vi aktuella händelser och arbeten som pågår på
skolan. Genom det digitala verktyget unikum får
du information om elevens kunskapsutveckling,
undervisning och aktuella händelser.

FÖRSKOLEKLASS
Under förskoleklassåret arbetar vi aktivt med
elevernas språkliga medvetenhet. Vi erbjuder ett
varierat arbetssätt och tillgodoser varje elevs individuella behov. Lek och rörelse har stor betydelse
för elevernas lärande och vi arbetar med detta
både i form av fri lek och medveten rörelseträning
inomhus såväl som utomhus.
FRITIDSHEM
Norgårdens fritidshem består av fyra avdelningar.
Omsorgen vänder sig till elever 6–12 år. Elever
kan vara hos oss både före och efter skoldagen.
Vi tar tillvara och utvecklar elevernas intressen
samt erbjuder både fri och planerad verksamhet.
Eleverna har regelbundet fritidsgympa i idrottshallen och är med i våra intressegrupper som t.ex.
slöjd och skapande verkstad.
Vi utformar verksamheten så att fritidshemmet
kompletterar skolan både tids-och innehållsmässigt. Lärarna planerar tillsammans och genomför
olika projekt under skoldagen.

Läs mer på
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KONTAKTINFORMATION

www.uddevalla.se/norgardenskolan

Norgårdsvägen 12
451 75 Uddevalla
Telefon: 0522-69 66 06

Rektor: Martin Adeteg
martin.adeteg@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 71 56

Uddevalla grundskola 2018/2019

NORRSKOLAN

KOMMUNAL
F–6 |330 elever

Tack vare hög kvalitet på undervisningen, höga förväntningar
på eleverna samt tydliga mål i
vardagen får eleverna på Norrskolan goda resultat och en trygg
arbetsmiljö. Välkommen till oss!

MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
Skolan har hög kvalitet på undervisningen och
goda resultat i baskunskaper som läsa, skriva och
räkna. Vi arbetar målmedvetet för att tidigt upptäcka och stötta elever som har svårt att nå målen.
På Norrskolan arbetar vi med en arbetsmodell som
heter Quadriceps som bygger på att vi har höga
förväntningar där kunskapen sätts i fokus, tydlig
gemensam värdegrund samt ordningsregler med
konsekvenser. Detta leder till ökad måluppfyllelse,
arbetsro samt trygghet och trivsel. Genom att ta
del av forskning och vad andra framgångsrika
skolor ser som framgångsfaktorer så har vi med
hjälp av organisations- och resursförändringar
lyckats nå bättre resultat och förbättrat måluppfyllelsen på Norrskolan.
Sedan ett antal år har alla årskurser en gemensam
klasslista med ett antal ansvarslärare. Årskursen
arbetar i tre grupper i ett flertal ämnen och vi
använder våra resurser på ett mer flexibelt sätt än
tidigare, dessutom erbjuds fler sociala kontakter.
Elever får inflytande och delaktighet genom klassråd, elevråd, matråd och kamratstödjare – KIS.

Genom föräldraråd ges alla föräldrar möjlighet till
inflytande och delaktighet.
FÖRSKOLEKLASS
I förskoleklassen arbetar utbildad personal med
lång erfarenhet. Vi erbjuder en lugn och trygg
övergång från förskola/dagbarnvårdare till skolan.
Vi arbetar utifrån en förskolepedagogik där
barnen får utveckla nyfikenhet, lust att lära, tillit
till sin egen förmåga, känna trygghet samt lära sig
ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det
aktiva lärandet i förskoleklassen.
FRITIDSHEM
På Norrskolans fritidshem är barnen fördelade
på fem avdelningar. Från årskurs 3 har vi en
storfritidsavdelning. Vi strävar efter att ge barnen
en lugn, trygg och stimulerande fritidstid. Ett bra
samarbete mellan föräldrar och personal är viktigt
för barnens trygghet. Vi erbjuder olika aktiviteter
under veckan, bland annat skapande verksamhet,
konstruktionslek, musik, idrott, lek och utevistelse.

Läs mer på
KONTAKTINFORMATION

www.uddevalla.se/norrskolan

Blekevägen 29
451 54 Uddevalla.
Telefon 0522-69 66 41

Rektor: Niklas Viberg
niklas.viberg@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 58 65
2018/2019 Uddevalla grundskola
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SANDERSDALSSKOLAN

KOMMUNAL
F–5 | 279 elever

Sandersdalsskolans bärande
idéer handlar om det lustfyllda
lärandet, om att skapa ömsesidig
respekt och om att alltid göra
sitt bästa. Det lustfyllda lärandet
stimulerar eleverna till att vilja
utveckla sig själva och göra det
bästa av sina förmågor.

MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
Skolan har hög kvalitet på undervisningen.
Att kunna läsa, uttrycka sig i tal och skrift samt
räkna ses som särskilt angeläget. All personal
fritidspedagoger, förskollärare och lärare har hög
kompetens inom sina professioner. Skolan arbetar
aktivt med ”gott kamratskap”. Vi vill att alla
elever ska känna sig trygga för att på så sätt kunna
tillgodogöra sig alla kunskaper på bästa sätt. Genom att skapa respekt mellan både elev-lärare och
elev-elev skapar vi trygghet och studiero. Vi vill
också att eleverna ska se sitt eget lärande över tid.
Vårt fina bibliotek ligger i hjärtat av skolan och
används flitigt. Skolan satsar mycket på IKT. Vi
har digitala whiteboards i alla klassrum, de flesta
elevgrupper har egna datorer. Vi arbetar kontinuerligt med digitala lärprocesser på olika nivåer.
Både förskoleklass, fritidshem och skola arbetar
med att vårdnadshavare ska kunna följa elevens
utveckling enligt läroplanens övergripande mål
och kunskapskrav.

FÖRSKOLEKLASS
Förskoleklassen lägger fokus på att eleverna ska
bli trygga såväl enskilt som i grupp och att de ska
våga uttrycka sina tankar och önskemål, samt
att utveckla en empatisk förmåga. I den dagliga
verksamheten ger vi eleverna stöd till att ta ett
ökat ansvar. Vi arbetar på ett lustfyllt sätt med att
träna den språkliga medvetenheten och de grundläggande matematiska begreppen både inom- och
utomhus.
FRITIDSHEM
”En rolig, mångsidig och lärorik fritid för våra
barn/elever” är ett av fritidshemmens mål. Det kan
till exempel visa sig genom att barnen inom ramen
för fritidshemmen erbjuds många möjligheter till
skapande verksamhet av olika slag och möjligheter till upplevelser i naturen och i andra miljöer.
Fritidshemmet är indelat i åldersgrupper. De
yngsta eleverna går på den norra delen av skolan
och de äldre går på den södra.

Läs mer på
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KONTAKTINFORMATION

www.uddevalla.se/sandersdalsskolan

Nordanvindsvägen 33
451 60 Uddevalla
Telefon: 0522-69 82 22

Rektor: Christina Sikström
christina.sikstrom@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 71 03

Uddevalla grundskola 2018/2019

SOMMARHEMSSKOLAN

KOMMUNAL
F–6 | 320 elever

Välkommen till vår nybyggda skola! Vi erbjuder eleverna en trygg
och väl genomtänkt arbetsmiljö
med hög standard. Personalens
stora engagemang för varje elev
kombinerat med ett gott samarbete mellan hem och skola är
grundstenen i vår verksamhet.

MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
Tillsammans vill vi ha engagerade elever som tror
på sina förmågor och möjligheter. Vår strävan är
att ge eleverna goda kunskaper genom att dela
målen med eleverna, undervisa, utmana och inspirera. Då kan var och en utvecklas i sin takt och
efter sin förmåga. För att kunna göra det är det
grundläggande med en lugn och bra arbetsmiljö,
för både elever och personal.

FÖRSKOLEKLASS
Vår viktigaste uppgift är att barnen ska känna
trygghet och glädje. Vi satsar på att stödja barnens
språkliga medvetenhet och deras inneboende lust
att lära och arbeta kreativt och fantasirikt. Stor
kraft läggs på gruppsammanhållning och samarbete där barnen successivt får lära sig att ta större
ansvar i olika sammanhang.

Den pedagogiska personalen är vår viktigaste
resurs. Vi har behörig personal som arbetar i olika
arbetslag och alla har ett gemensamt ansvar för
eleverna. Personalen är mån om att möta varje
elev med engagemang och se till barnets behov
och förutsättningar. Vi har hög digital kompetens
och använder den för att göra skolan viktig och på
riktigt.

FRITIDSHEM
Vi arbetar med barnens sociala utveckling. Målet
är att barnen ska känna sig trygga i gruppen och
miljön. I en trygg miljö vågar man delta i och
prova på nya aktiviteter. Barnen erbjuds rastaktiviteter under skoldagen och under eftermiddagen
olika sysselsättningar som t.ex. IT, pyssel, gympa
och uteaktiviteter, där de kan delta både enskilt
och i grupp.
Vi har närhet till olika miljöer som både skog,
hav, stadsbibliotek och vi har en stor skolgård som
inbjuder till rörelse och lek.

Vi anser att det är viktigt att föräldrarna har insikt
i sina barns skolarbete därför menar vi att samarbetet mellan skolan och hemmet blir en central del
för att skapa helhet i verksamheten. Dialogen mellan skola och hem sker både digitalt och i möten i
skolvardagen.

Läs mer på
KONTAKTINFORMATION

www.uddevalla.se/sommarhemsskolan

Sommarhemsvägen 3
451 44 Uddevalla
Telefon 0522-69 51 28

Rektor: Marika Delvret
marika.delvret@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 71 59
2018/2019 Uddevalla grundskola
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STENBACKESKOLAN

FRISTÅENDE
F–9 | 155 elever

Stenbackeskolan har en kristen
profil, och som andra skolor har
vi frihet att sätta vår speciella
prägel på utbildningen. Tillsammans med en engagerad personal arbetar eleverna i en positiv
atmosfär och miljö. Skolan är
nyrenoverad med välanpassade
lokaler för verksamheten.

MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
Stenbackeskolan erbjuder undervisning från
förskoleklass till skolår 9 + fritidshem. Stenbackeskolan är en skola där vi önskar att alla skall
känna sig välkomna. På Stenbackeskolan råder
en positiv och kreativ atmosfär där varje elev blir
sedd och bekräftad. Allt arbete på skolan sker med
utgångspunkt från att varje människa är värd att
respektera och att det aldrig är rätt att kränka en
människa med vare sig ord, attityd eller handling.
Vår målsättning är att de föräldrar som valt att
låta sina barn studera på Stenbackeskolan skall
känna sig delaktiga i sitt barns utveckling. Vi vill
ha en respektfull och öppen dialog mellan hem
och skola.
Men vi är också en UNIK skola. Våra värdeord,
som sammanfattas i UNIK, är Utvald, Nära,
Intelligent och Kreativ. Varje människa är Unik,
Utvald till ett meningsfullt liv och älskad av Gud.
Närhet till elever, familjer och samhälle är grundstenar i skolans arbete som präglas av Intelligent
kunskapsjakt blandad med Kreativitet. Ingen
fråga är förbjuden. Utforskandet av den värld vi
lever i är fantastiskt spännande.

Läs mer på
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FÖRSKOLEKLASS
Vår målsättning är:
• Trygga barn – som vågar säga vad de tycker
• Empatiska barn – som kan sätta sig in i hur andra
känner och tänker
• Självständiga barn – som tror på sig själva och
står för sina åsikter
• Nyfikna barn – som känner glädje och lust att
pröva och lära sig nya saker
• Lekfulla barn – som ges tid och utrymme för
rörelse och spontan lek
• Förstådda barn – varje barn bemöts utifrån sina
unika förutsättningar
• Växande barn – varje barn får utvecklas på sitt
sätt och i sin takt
Vi når målen genom att träna den språkliga medvetenheten och det matematiska tänkandet, tränar den
sociala och emotionella kompetensen, rörelseträning, skapande, utonhuspedagogik och fri lek.
ANMÄLAN
Anmälan görs via kommunens hemsida. Önskar
du få ytterligare information är du välkommen att
kontakta skolan på telefon 0522-333 40 eller mail
info@stenbackeskolan.se

KONTAKTINFORMATION

www.stenbackeskolan.se

Mariebergsvägen 8
451 31 Uddevalla
Telefon 0522-333 40

Rektor: Sven-Erik Berg
rektor@stenbackeskolan.se

Uddevalla grundskola 2018/2019

UNNERÖDSSKOLAN

KOMMUNAL
F-5 | 250 elever

Vår målsättning är att alla elever,
genom en trygg och stimulerande lärmiljö, rustas för ett livslångt
lärande. På Unnerödsskolan får
man möjlighet att möta barn
från många olika kulturer. Trivsel,
Trygghet och Kunskap är våra
ledord i verksamheten!

MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
Alla elever och alla vuxna ska vara väl kända
med innehållet i vår likabehandlingsplan. På Unnerödsskolan har vi infört sex ”Unnerödsdagar”
under läsåret, då alla elever från förskoleklass
upp till årskurs 5 arbetar tillsammans i grupper.
Vid dessa tillfällen får eleverna pröva på olika
aktiviteter. Syftet med dagarna är att öka gemenskapen på skolan, ge eleverna övning i socialt
samspel, samtidigt som eleverna lär känna fler
barn och vuxna på skolan. Skolan arbetar aktivt
med rastaktiviteter.Vår skolvärd håller i styrda
rastaktiviteter under alla raster i veckan. En trygg
och trivsam miljö är grunden för att kunna ta till
sig ny kunskap och utvecklas mot målen.

FÖRSKOLEKLASS
Våra mål med förskoleklassen är att:
• få barnen att känna att skolan är en trygg och
stimulerande miljö.
• få barnen att känna samhörighet, ta ansvar,
lyssna och visa hänsyn.
• få barnen att känna sig trygga med skolans rutiner i matsalen, i gymnastiken, på raster och veta
vilka regler som finns på skolan.
• stimulera barnen att upptäcka de första grundläggande kunskaperna i svenska och matematik.
Vi lägger stor vikt vid att arbeta med språklig
medvetenhet och vi använder både inne- och utemiljön som vårt klassrum, där leken är viktig för
6-åringens lärande och sociala utveckling.

Vi har välutbildad personal och vi arbetar efter
att alla barn är allas ansvar. En målsättning är att
eleven lär sig vara mer aktiv i skoldagen för att
kunna påverka sin egen skolgång, men även inför
olika val i livet. Skolan har satsat mycket på IKT
och vi har digitala whiteboards i klassrummen
och tillgång till olika digitala verktyg i verksamheten. F-klass - åk 3 jobbar med “att skriva sig till
läsning”, ASL. Hela skolan jobbar med språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt.

FRITIDSHEM
På fritidshemmet erbjuder vi eleverna en aktiv fritidstid tillsammans med kompisar och pedagoger.
Exempel på aktiviteter för att utveckla barnets
egna intressen är bild och form, naturen, IT, pyssel, bakning, läsning i skolans bibliotek och lek
och rörelse i skolans idrottshall. Fritids arbetar i olika
temaområden under hela läsåret och låter eleverna
vara delaktiga genom fritidsråd varje vecka.

Läs mer på

KONTAKTINFORMATION

www.uddevalla.se/unnerodsskolan

Aftonbrisvägen 1
451 51 Uddevalla
0522-69 71 33

Rektor: Karin Isaksson
karin.isaksson@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 71 58
2018/2019 Uddevalla grundskola
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ÄSPERÖDSSKOLAN

KOMMUNAL
F–6 | 260 elever

Vi erbjuder en skola med goda
kunskapsresultat, trivsel och
trygghet. Gemensamma projekt,
utomhuslektioner och en varierad undervisning karaktäriserar
vår verksamhet. Vi har ett gott
arbetsklimat och en tradition av
att satsa på kultur och skapande
aktiviteter.

MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
Äsperödsskolan ligger i östra Uddevalla med
närhet till skog och mark där vi har en egen
skolskog. Personalen som arbetar är behörig och
engagerad. När våra elever gått ut skolan vill vi
att de har goda studieresultat, har känt gemenskap
och glädje både med kamrater och personal och är
kreativa och nyfikna på livet.
Det som kännetecknar vår skola är vår organisation med en klass i varje åldersgrupp och minst
två pedagoger i varje klass. Vi har gemensamma
skolövergripande projektarbeten där alla professioner och åldrar deltar ämnes- och klassövergripande. Utepedagogiken är central och alla klasser
har utelektioner minst en gång per vecka. Detta
bidrar till gemenskap och trygghet som gynnar en
högre måluppfyllelse.
Vi har ett trygghetsarbete som genomsyrar skolan
med rastaktiviteter varje dag där trygghetsgruppen är ledande i arbetet.

FÖRSKOLEKLASS
I förskoleklassen använder vi många olika metoder till inlärning med hjälp av både inne- och
utemiljön. Vi arbetar bland annat med experiment,
sång, bild och med “att skriva sig till läsning”
på datorerna, där elevernas grund för skriv- och
läsinlärning utvecklas. Vi arbetar för elevens
utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv
och för att ge eleverna de första grundläggande
kunskaperna. Vi arbetar mycket med språklig
medvetenhet där leken är viktig för lärande och
social utveckling.
FRITIDSHEM
Barnens behov och önskemål har stor påverkan
på vad dagarna på fritids innehåller. Vi har en
blandning av planerad verksamhet som utflykt till
skogen, lek i gymnastiksalen och olika skapandeaktiviteter och fri lek.Närheten till naturen
erbjuder stora möjligheter till lek och upplevelser.
Vi har ett mycket utvecklat lovfritids där vi alltid
har mycket och blandade aktiviteter att erbjuda.

Läs mer på
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KONTAKTINFORMATION

www.uddevalla.se/asperodsskolan

Gräsholmsvägen 6
451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 71 58

Rektor: Maria Dahlgren
maria.dahlgren@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 66 22
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FRIDASKOLAN

FRISTÅENDE
F–9 | 565 elever

I vår skola uppmuntras eleverna till att ta egna initiativ, själva hitta
lösningar och våga styra in på sin egen väg i livet. De får en förståelse
för omvärlden och utvecklar sin kreativitet och förmåga att lära sig ny
kunskap. Längs resan får eleverna både stöd och handledning av våra
välutbildade pedagoger.

EN TREVLIG RESA
När du kommer till Fridaskolan är det första du
kommer att lägga märke till är ett öppet och positivt
socialt klimat. Alla känner varandra och man säger
hej när man möts. Det finns inga stängda dörrar
mellan elever och personal, vilket gör det enkelt att
trivas, känna trygghet och respekt för varandra. Vår
övertygelse är att genom att skapa ett positivt socialt
klimat på skolan når man bättre kunskapsresultat.
VÅRT MÅL ÄR SJÄLVSTÄNDIGA BARN
Fridaskolans vision är att utbilda tågluffare. Vi
ser skolan som en äventyrsresa där en tågluffare
ständigt behöver vara beredd på utmaningar och
oförutsedda händelser. Vidare måste tågluffaren
skaffa sig information och lösa problem och kommer upp längs vägen, dessutom får de uppleva
en mängd olika saker. Vi förväntar oss därför att
elever, föräldrar och personal
• är beredda på utmaningar och oförutsedda händelser,
• anstränger sig för att skaffa sig information och
lösa problem,
• intar ett aktivt förhållningssätt som innebär eget
ansvar och egna initiativ,
• arbetar för att åstadkomma en skapande och kreativ miljö för lärande.
VÄLKOMMEN OMBORD
Skolgången på Fridaskolan följer en tydlig linje
genom alla metoder, arbetssätt och arbetsformer. Ett
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sådant utmärks av en mångfald metoder för att lära.
Vi har utvecklat en struktur för kunskapsinhämtning och fostran. Den bygger på en gemensam
grundsyn på lärande och på hur unga människor
ska bemötas. Genom det skapar vi goda förutsättningar för utveckling, lärande och ansvar.
För att skapa en så spännande och kreativ miljö
som möjligt får alla elever i årskurs sex till nio
möjlighet att låna en bärbar Mac-dator. Den blir
ett av många verktyg som skapar variation i skolarbetet, bidrar till ökat lärande och vidgar vyerna.
Fridaskolans lärare är engagerade och kompetenta
pedagoger. Under deras handledning ska elevernas framsteg i kunskaper och social utveckling
dokumenteras.
EN SKOLA ALLTID PÅ VÄG
Verksamheten på Fridaskolan följer en klar
och tydlig linje. Vi vill inte bara nå fram till en
slutstation, utan fortsätta att resa, upptäcka och
utvecklas och vara en skola som sänder nyfikna
och självgående människor vidare ut i livet med
goda kunskaper och gott självförtroende.
God miljö för lärande är grundläggande på Fridaskolan. När eleverna slutar år 9 ska de vara väl
rustade såväl med kunskaper som socialt för att
navigera sig fram genom de äventyr som framtiden har med sig. Välkommen med på en resa som
ger dig både bildning och livskompetens.

VERKSAMHETEN I VARDAGEN
Vid Fridaskolorna har arbetet med att åstadkomma
en god miljö tagit sig uttryck i följande riktlinjer för
verksamheten:
• Klara sociala spelregler som innebär respekt och
arbetsro i positiv mening.
• Social öppenhet ska prägla verksamheten.
• En stark tilltro till våra barns och ungdomars
förmåga att bygga kunskap.
• En stark tilltro till personalens kompetens.
• Samverkan och flexibilitet ska prägla arbetet.
• Ledningen ska sträva efter att tydliggöra mål
genom en ständig dialog.

• T
 id och ekonomiska resurser ska avsättas för
utveckling.
• Mångfald ska prägla vår verksamhet.
• Planering, uppföljning och utvärdering ska vara
naturliga inslag.
• Personalen ska ha ett reellt medinflytande.
• Elever och föräldrar ska erbjudas ansvar och
inflytande.
ÄVENTYRET VÄNTAR!
Fridaskolan är en fristående skola. Anmälan görs
på skolans webbplats, förutom inför förskoleklass
och år 7, då du gör anmälan via kommunens
webbplats.

Läs mer på
KONTAKTINFORMATION

www.fridaskolan.se

Regementsvägen 3
451 54 Uddevalla
Telefon: 0522-945 00

Rektor: Jerker Sagfors
Biträdande rektor: Karin Norrbom
info@fridaskolan.se
2018/2019 Uddevalla grundskola
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HÄLLEBERGSSKOLAN

FRISTÅENDE
F–9 | 90 elever

Hällebergsskolan vill dels erbjuda varje barn en trygg skolmiljö, där var
och en blir sedd och får utvecklas efter sina förutsättningar, dels ge
eleverna en förstklassig utbildning. Dessa båda delar, skolmiljön och studieresultaten, hänger givetvis ihop. Det är lätt att lära när man mår bra!

MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
Hällebergsskolan är en kristen grundskola, belägen i Ljungskile. Skolan bygger på Bibelns syn
att varje människa är skapad och älskad av Gud.
Hennes värde är därför oändligt, totalt oberoende
av hennes prestationer och egenskaper. Vi vill
att våra elever ska se det här värdet, både hos sig
själva och hos andra.
Skolans personal har hög kompetens inom en
mängd olika ämnesområden. Både behörighetsgraden och personaltätheten är högre än
genomsnittet för de svenska skolorna. Skolan är
medlem i Friskolornas Riksförbund och i Kristna
Friskolerådet.
Vi ingår också i ett nätverk med ett femtontal
friskolor i Västra Götaland, med erfarenhetsutbyte
och gemensamma kompetensutvecklingsinsatser
för personalen.
Alla har vi olika förutsättningar. Vi har starka
och svaga sidor. Var och en måste därför tillåtas
utvecklas i sin egen takt. Vi arbetar för att finna
individuella lösningar utifrån varje elevs behov.
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Vår grundhållning är att varje elev har särskilda
behov, och det är en utmaning för skolan att möta
dessa behov.
På skolan arbetar vi målmedvetet för en god social
miljö, fri från ett rått språkbruk och andra kränkningar. Stor vikt läggs vid förmågan att hantera
relationer och att lösa konflikter. Vi vill att skolan
så långt det är möjligt ska vara en fristad från
pressen att leva upp till alla de krav på utseende,
förmåga och prestation som barn och ungdomar
i så hög utsträckning ställs inför i vårt samhälle.
Vår utgångspunkt är att våra olikheter som människor, t.ex. i fråga om ålder och kön, inte ska leda
till spänningar och bråk, utan i stället vara en tillgång för att skapa en positiv och harmonisk miljö.
Skolan har under många år haft samarbete och
utbyte med skolor i Etiopien och Tanzania. Vi
har genom detta velat ge våra elever erfarenheter
som utvecklar förståelse för och solidaritet med
människor som lever under helt andra villkor än
de själva. De äldre eleverna på skolan har på olika
sätt arbetat för att samla in pengar i syfte att bidra
till de afrikanska elevernas utbildning. Satsningen

har varje år mynnat ut i en resa till Etiopien eller
Tanzania för eleverna i klass 9.
Skolans elever får delta i skolans skötsel, med
vissa städuppgifter och andra ansvarsfunktioner.
Även föräldrar sköter en del av städningen av
skolan. Detta är ett frivilligt åtagande, men den
starka uppslutningen är viktig för att skolan ska
få resurser över till extra satsningar på andra
områden, som t.ex. studieresor. Allting på skolan
är kostnadsfritt.

KONTAKTINFORMATION
Skälläckerödsvägen 2
459 32 Ljungskile
Telefon: 0522-67 02 70

Läs mer på

Eleverna vid Hällebergsskolan når mycket goda
resultat i sina fortsatta studier. Deras betygsgenomsnitt på de olika gymnasieskolor de väljer
ligger högt över det nationella genomsnittet.
Skolåren på Hällebergsskolan ger eleverna en god
grund för vidare studier och för deras fortsatta
utveckling till aktiva, orädda och ansvarstagande
samhällsmedborgare.

www.hallebergsskolan.com
Rektor: Sven Magnusson
sven.magnusson@halleberg.se
Telefon: 0522-67 02 71

2018/2019 Uddevalla grundskola
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LINNÉASKOLAN

KOMMUNAL
7–9 | 210 elever

Vi erbjuder en skola i en lugn och stimulerande arbetsmiljö. Vi tror på
små undervisningsgrupper, ämnesövergripande arbetssätt och att
både elever och lärare lär sig bäst i mötet med varandra.

Linnéaskolan ligger vid foten av Bredfjället, med
en underbar utsikt över Ljungskileviken och Orust.
Närheten till skog och hav är en fantastisk tillgång.
Vi erbjuder en mindre skola i en lugn och stimulerande arbetsmiljö.
Vi har Ljungskile Folkhögskola som närmaste
granne och delar delvis lokaler med dem. Vår
skolmat äter vi på folkhögskolan i restaurang
Västkustgården.
UNDERVISNING
Linnéaskolans lärare arbetar kontinuerligt med
att utveckla undervisningen så att varje elev får
förutsättningar att nå så långt som det är möjligt.
Vi tror på att både lärare och elever lär sig i mötet
med varandra. Därför är undervisningen periodvis
organiserad utifrån ämnesövergripande områden,
där lärare planerar och genomför undervisningen
tillsammans och elever får möjlighet att se sammanhang i skolans alla ämnen.
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ELEVEN I CENTRUM
Linnéaskolan har drygt 210 elever fördelat på nio
klasser i årskurserna 7-9. Skolans lärare och elever
är uppdelade i tre arbetslag. Lärarna har det mesta
av sin undervisning förlagd till det egna arbetslagets klasser. Varje elev har sin egen mentor som
stöttar och vägleder eleven genom skolgången.
Mentorn och eleven träffas regelbundet och följer
upp hur det går för eleven. Eleverna lär sig att ta
ansvar för sin egen utbildning genom att få stöd
med planering och struktur. Lärare och elever i ett
arbetslag träffar varandra mycket, vilket skapar
trygghet och möjlighet till inflytande i vardagen.
KOMMUNIKATION
Varje elev har, förutom läroböcker, en Chromebook. Det gör det lätt för eleven att hålla skolarbetet samlat och att få en överblick över uppgifterna.
Via datorn finns skolans system för kommunikation
mellan elev och lärare. Som en del av detta har
varje klass sin egen digitala kalender för schemabrytande aktiviteter, hemuppgifter och prov. För

dokumentation av elevers kunskapsutveckling använder vi Unikum, som även elever och vårdnadshavare har inloggning till.
ELEVRÅD
Linnéaskolan har ett aktivt elevråd som består av
representanter från klasserna. Elevrådet träffas
regelbundet och driver i samråd med personalen
elevnära frågor. Tillsammans arbetar vi med att på

KONTAKTINFORMATION
Kursgårdsvägen 6
459 31 Ljungskile
Telefon kansli: 0522-67 02 50

Läs mer på

bästa sätt ta hand om vår skola och göra den till en
trygg plats för alla som finns här.
Välkomna till Linnéaskolan i Ljungskile!

www.uddevalla.se/linneaskolan
Rektor: Maria Kjörk
Maria.kjork@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 53 70
2018/2019 Uddevalla grundskola
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NORGÅRDENSKOLAN

KOMMUNAL
7–9 | 380 elever

Norgårdenskolan är skolan där eleverna rustas för framtiden genom
kompetent och engagerad personal, höga förväntningar på alla,
ämnesövergripande arbetssätt samt ett gott samarbete mellan skola,
elev och föräldrar. Vi tror på utveckling för alla genom stöd och utmaningar!

MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
Norgårdenskolan, som ligger i västra Uddevalla,
startades 1994 och under våra 20 år har individens
utveckling alltid stått i fokus. Vi strävar efter en
undervisningsmiljö där eleverna känner trygghet
och arbetsro samt stimuleras att hjälpa varandra
och där var och en utmanas i sitt lärande.
Vårt mål är att utveckla varje elev till en trygg och
ansvarsfull individ med goda förutsättningar att
lyckas vidare i livet. För att nå vårt mål krävs goda
relationer mellan skola, elever och vårdnadshavare
och att alla parter arbetar åt samma håll. Våra
engagerade och välutbildade lärare driver detta
arbete tillsammans med vårt elevhälsoteam och all
övrig personal.
Skolmaten serveras i våra två trevliga matsalar.
Maten lagas från grunden i våra skolkök och
det serveras alltid alternativ samt en fantastisk
salladsbuffé. Vårt skolcafé finns på Torget, dit
eleverna har möjlighet att gå när de har rast och
köpa mellanmål.
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VÅRA FÖRDJUPNINGAR
Norgårdenskolan har lång erfarenhet av internationella projekt och under de senaste åtta åren har
många elever fått möjligheten att åka utomlands
och bo i värdfamiljer och skapa nya kontakter runt
om i världen.
För att ge våra elever information om och vägleda
dem inför deras fortsatta utbildning vill vi ge
dem möjlighet att samverka med arbetslivet och
närsamhället. Varje år arrangerar vi därför, i
samarbete med vår studie- och yrkesvägledare, en
praotemadag, där niorna berättar och visar upp sina
praoveckor i form av teater, film eller föreläsningar
i samarrangemang med inbjudna företag som berättar om sin verksamhet.
Vi önskar dig varmt välkommen till Norgårdenskolan!

KONTAKTINFORMATION
Norgårdsvägen 12
451 75 Uddevalla
Telefon: 0522-64 26 20

Läs mer på
www.uddevalla.se/norgardenskolan
Rektor: Christina Almqvist
christina.almqvist@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 72 51
2018/2019 Uddevalla grundskola
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RAMNERÖDSSKOLAN

KOMMUNAL
7–9 | 250 elever

Skolan erbjuder en trygg och stabil organisation där eleverna undervisas
av behöriga lärare med erfarenhet och ett stort engagemang. För oss
är skolan en fantastisk plats där eleverna känner glädje, trygghet och
lust att lära. Ramnerödsskolan – en framgångsrik skola för alla elever!

Ramnerödsskolan är en kommunal 6–9 skola med
ca 275 elever fördelade på 12 klasser. Merparten av
våra elever bor i Uddevallas norra områden. Vi är
en mångkulturell skola.
Skolan har en trygg och stabil organisation där
eleverna undervisas av behöriga lärare med
erfarenhet och ett stort engagemang. Varje elev har
en egen mentor som följer eleven genom åren på
Ramnerödsskolan. Nära arbetslagen finns också
elevhälsoteamet med kurator, skolsköterska, socialpedagog, specialpedagog och SYV. De har en bred
kompetens för att kunna stödja och hjälpa eleverna
i deras utbildning.
MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
Sedan flera år arbetar vi efter Quadricepsmetodiken. Metodiken har utvecklats från forskning om
framgångsrika skolor där en uttalad värdegrund,
höga förväntningar och tydlig struktur ger eleverna
en bra miljö för lärande med lugn, motivation och
arbetsro. Detta bidrar till att ge våra elever bättre
kunskaper och skolerfarenheter.
Alla vuxna är förebilder och hjälper eleverna att
leva efter skolans värdegrund nedan:
• Visa respekt mot dig själv: Gör så bra du kan
utifrån dina förutsättningar
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• Visa respekt mot varandra: Behandla dina medmänniskor med omtanke, artighet, ärlighet och lita
på att alla gör sitt bästa
• Respektera egendom: Var rädd om din skola och
skolans material. Håll ordning på dina saker och
var också rädd om allt som inte är ditt.
Som Quadriceps-skola har vi höga förväntningar på
eleverna och prioriterar lärandet genom:
• Ett tydligt och demokratiskt ledarskap
• Lärare som samarbetar och är auktoriteter och
förebilder
• Positiva relationer med elever och höga förväntningar
• Regler för det sociala umgänget
• Elevinflytande och delaktighet
• Regelbunden utvärdering
• Föräldramedverkan
En tydlig struktur betyder att alla lektioner börjar
med insläpp och ett Startblock. Det råder arbetsro
på lektionerna och skolans organisation hjälper
eleverna att uppfatta de tydliga förväntningarna och
reglerna.
Quadriceps innebär en uppmuntranskultur där vi
medvetet arbetar för att stärka det positiva hos
eleven! Det sker bl a i regelbundna aulasamlingar

KOMMUNAL
7-9| 300 elever

då elever kan få utmärkelser. Rektor gör regelbundna lektionsobservationer i syfte att utmana och att
lyfta fram positiva inslag i undervisningen.
Elevernas utveckling både kunskapsmässigt och
socialt förutsätter att de tar ett allt större ansvar för
sitt eget arbete och miljön i skolan. Vårt elevråd
är synnerligen aktivt och engagerat i frågor som är
viktiga för eleverna. Kamratstödjarna bidrar till att
skapa trygghet och ett gott klimat.

Vårt främsta uppdrag är elevernas kunskaps- utveckling. Utöver den ordinarie utbildningen
erbjuder vi även extra insatser som intensivkurser,
tester, kompletteringsdagar, sommarskola, studieverkstaden och läxhjälp. Detta hjälper eleverna att
komma in på sina förstahandsval i gymnasiet.
Dessa tankar ligger som en grund för allt vad vi
gör på skolan.
Varmt välkommen till Ramnerödsskolan!

Matråd och kör/ensemble är andra forum för elevernas engagemang.

Läs mer på
KONTAKTINFORMATION

www.uddevalla.se/ramnerodsskolan

Boxhultsvägen 18			
451 51 Uddevalla			
Telefon: 0522-69 66 33

Rektor: Björn Nilsson
bjorn.nilsson@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 66 21
2018/2019 Uddevalla grundskola
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SOMMARHEMSSKOLAN

KOMMUNAL
7–9 | 365 elever

Genom höga förväntningar, anpassade och ämnesövergripande arbetssätt samt ett gott samarbete mellan skolan, eleven och föräldrarna
vill vi skapa engagerade elever som har tro på sina förmågor och ge
dem verktygen för att utvecklas så långt som möjligt!

Sommarhemsskolan 7-9 består både av en
grundskola och grundsärskola. Eleverna vistas i
toppmoderna undervisningslokaler som är både
välutrustade och mysiga i en miljö där vi har stora
ytor för både avkoppling och arbete. För att ha en
mjuk och ren innemiljö använder vi innetofflor.
Sommarhemsskolan är byggd efter konceptet ”Den
lilla skolan i skolan” som innebär att varje arbetslag
har sina egna lokaler. Arbetslagen har förutom
lektionssalar också tillgång till flera grupprum och
även ett uppehållsrum.
Skolan är utrustad med den senaste tekniken med
bl.a. digitala whiteboards i alla klassrum. Eleverna
disponerar också en personlig dator under högstadietiden.
Vi har en erfaren och engagerad personal som
arbetar i arbetslag runt eleverna. Vi har även ett väl
fungerande elevhälsoteam med skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog, kurator
och studie- och yrkesvägledare.
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VÅRA FRAMGÅNGSFAKTORER
• Hög samarbetsgrad lärare emellan
• Höga förväntningar på eleverna
• Anpassningar i arbetssätt och arbetsformer som
möjliggör för elever att lyckas
• Ett tydligt och demokratiskt ledarskap
• Gott samarbete elev/förälder/lärare
• Ämnesövergripande arbetssätt som naturlig del
i undervisningen
MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
Alla kan, alla är med
Vi är en skola med höga förväntningar på eleverna.
Vi är övertygade att alla elever kan och det blir
vårt jobb att lotsa dem dit. Vi har målsättningen att
kunna möta och ta emot alla elever oavsett förutsättningar. Alla har en plats hos oss.
Trygghet och studiero
Hos oss skall alla elever kunna känna sig trygga.
Vi för ett intensivt arbete där vi inte tolererar några
former av kränkningar. Vi är en skola där ordning
och reda skall råda. Alla skall känna det lugn som

behövs för att lyckas i sina studier. Vill du läsa mer
finns vår likabehandlingsplan på skolans hemsida
Tydlighet och bedömning för lärande
Eleverna hos oss skall veta vad som förväntas av
dem. Föräldrar skall veta hur deras barn lyckas i
skolan.

Våra arbetssätt
Vi skall vara en skola som bygger sin undervisning
på vetenskaplig grund. De arbetssätt vi använder
skall leda till att eleverna lyckas. Skolan skall
präglas av en helhetssyn på elevernas lärande.
Ämnesövergripande teman och projekt skall vara
en del av vardagen.

Alla elever förfogar över en Chromebook under
tiden hos oss. Digitala verktyg är en naturlig del i
vår verksamhet.

KONTAKTINFORMATION
Sommarhemsvägen 3
451 44 Uddevalla

Läs mer på
www.uddevalla.se/sommarhemsskolan
Rektor Gunnar Nyberg
gunnar.nyberg@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 66 86
2018/2019 Uddevalla grundskola
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STENBACKESKOLAN

FRISTÅENDE
F–9 | 155 elever

Stenbackeskolan har en kristen profil, och som andra skolor har vi frihet
att sätta vår speciella prägel på utbildningen. Tillsammans med en
engagerad personal arbetar eleverna i en positiv atmosfär och miljö.
Skolan är nyrenoverad med välanpassade lokaler för verksamheten.

MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
Stenbackeskolan är en fristående grundskola med
kristen profil som erbjuder undervisning från förskoleklass till skolår 9 + fritidshem. Stenbackeskolan är en skola där vi önskar att alla skall känna sig
välkomna. På Stenbackeskolan råder en positiv och
kreativ atmosfär där varje elev blir sedd och bekräftad. Allt arbete på skolan sker med utgångspunkt
från att varje människa är värd att respektera och att
det aldrig är rätt att kränka en människa med vare
sig ord, attityd eller handling.
På Stenbackeskolan har vi små elevgrupper och
därmed hög lärartäthet vilket gör att vi får mer tid
för varje elev. Vi jobbar ofta ämnesövergripande
vilket gör att eleverna lättare ser helheter i sina
studier. Som en del i undervisningen besöker vi ofta
bibliotek och museum i kommunen. På Stenbackeskolan arbetar vi också åldersintegrerat.
Vår målsättning är att de föräldrar som valt att låta
sina barn studera på Stenbackeskolan skall känna sig
delaktiga i sitt barns utveckling – både när det gäller
kunskap, attityder och värderingar. Vi vill ha en
respektfull och öppen dialog mellan hem och skola.
På Stenbackeskolan arbetar vi naturligtvis utifrån de
styrdokument som reglerar svensk grundskola.
EN UNIK SKOLA
Men vi är också en UNIK skola. Våra värdeord,
som sammanfattas i UNIK, är Utvald, Nära, Intelligent och Kreativ. Varje människa är Unik, Utvald
till ett meningsfullt liv och älskad av Gud. Närhet
till elever, familjer och samhälle är grundstenar i
skolans arbete som präglas av Intelligent kunskapsjakt blandad med Kreativitet. Ingen fråga är
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förbjuden. Utforskandet av den värld vi lever i är
fantastiskt spännande. Livet är en gåva som skall
levas och förvaltas väl. Uttryckssätten för det kan ta
sig oändligt många former.
Barn och ungdomar utvecklas väl i en miljö där de
tryggt utmanas att ta nästa steg i livet. Därför arbetar vi hela tiden för att ge våra lärare de bästa möjligheterna att se och utmana varje elev. Vår skola är
en relativt liten skola, vi strävar efter små grupper,
det ger en lugnare miljö och ger eleverna en större
möjlighet att känna sig sedda och hörda. Vi tror att
det är förödande för ett barn att tidigt lära sig att
ingen ser dem, att de måste slåss för sin plats.
TRYGGHET OCH EN BRA START I LIVET
En bra utbildning är den bästa investering man kan
göra, och bra vänner är den bästa gåvan man kan
få. Både privat och i yrkeslivet ger vänner glädje,
omsorg, uppmuntran, utmaningar, stöd, tröst och
ibland en spark i baken när man som bäst behöver
den. Emotionell intelligens är att få livets relationer
att fungera väl.
HUR FUNGERAR EN KRISTEN SKOLA?
På Stenbackeskolan kommer lärare och personal,
från många olika kristna sammanhang, men har
samma grundvärderingar om allas lika och oersättliga värde. Vi firar de kristna högtiderna, t.ex. jul
och påsk, och vi börjar varje skoldag med en kort
morgonsamling som undervisande lärare ansvarar
för. Dessa inslag i utbildningen informerar vi gärna
mer om och vårdnadshavare är välkomna att delta.
För oss är det självklart att det är föräldrarnas
uppgift att ge sina barn en livsåskådning, det är inte
skolans uppdrag.

FAKTA OM STENBACKESKOLAN
• Skolan är en av Uddevallas äldsta friskolor och
startade 1994.
• Skolan drivs utan vinstsyfte, allt ekonomiskt överskott går direkt tillbaka in i verksamheten.
• Skolan leds av en styrelse bestående av ledamöter
från flera olika kristna sammanhang i Uddevalla.
• Skolan har elever från olika länder, kulturer och
religioner.
• Skolan ligger centralt i Uddevalla, granne med
Östraboskolan, med närhet till kollektivtrafik.
• Hösten 2013 flyttade vi in i större och nyrenoverade lokaler. I samband med det startade vi också
en förskola.

KONTAKTINFORMATION
Mariebergsvägen 8
451 31 Uddevalla
Telefon: 0522-333 40

ANMÄLAN
Anmälan görs via kommunens hemsida. Önskar
du få ytterligare information är du välkommen att
kontakta skolan på telefon 0522-333 40 eller mail
info@stenbackeskolan.se

Läs mer på
www.stenbackeskolan.se
Rektor: Sven-Erik Berg
rektor@stenbackeskolan.se

2018/2019 Uddevalla grundskola
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VÄSTERSKOLAN

KOMMUNAL
4–9 | 520 elever

Vi på Västerskolan ställer höga krav på oss själva och på eleverna. Här
arbetar skolledning och personal tillsammans för att utveckla verksamheten och på så vis få varje elev att nå så långt som möjligt. Vi arbetar
för att elevernas tid hos oss ska präglas av ett tryggt och lustfyllt lärande där kunskap, kvalité och omtanke står i fokus.

MÅLSÄTTNING OCH ARBETSSÄTT
Västerskolan är en 4-9 skola med cirka 530 elever,
belägen i utkanten av centrala Uddevalla. Skolan
är uppdelad i två enheter, åk 4-7 och åk 8-9 med
en ansvarig rektor till respektive enhet. På skolan
finns ett profilspår med inriktning musik. Skolan
har en hög andel behöriga lärare som är indelade i
årskurshomogena arbetslag.
Eleverna på skolan har var sin Chromebookdator
och i undervisningen använder lärare och elever
Google Classroom som verktyg. Information till
vårdnadshavare och elever sker genom Unikum.
Skolan består av en huvudbyggnad, där 7-9 får
sin undervisning. Åk 4-6 får undervisning i ”Vita
huset”, en nybyggd lokal en bit ifrån huvudbyggnaden. Musik, slöjd och idrottsundervisning
bedrivs i intilliggande byggnader. Matsalen ligger i
huvudbyggnaden, där har eleverna möjlighet att äta
frukost utöver den lunch som serveras varje dag.
Skolgården är uppdelad på tre mindre gårdar, åk
4-6, åk 7 och åk 8-9.
På skolan finns ett elevhälsoteam, där skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, studie- och
yrkesvägledare samt rektor finns representerade.
Andra kompetenser kring elevhälsa finns att tillgå i
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kommunens centrala elevhälsa.
Skolan har två skolvärdar ute bland ungdomarna.
De befinner sig i korridorer, matsal och på skolgården. På morgonen går skolvärdarna ut i klasserna
för att stämma av samtliga elevers närvaro/frånvaro. Eleverna har tillgång till ett bemannat mediatek
med böcker, tidningar och datorer. I mediateket
erbjuds läxläsning varje eftermiddag.
I syfte att öka måluppfyllelsen och också skapa en
trygg arbetsmiljö finns på Västerskolan två socialpedagoger, vars främsta uppdrag är att arbeta med
de sociala relationerna och då i nära samarbete med
lärararbetslagen och elevhälsoteamet.
Vi tror att nyckeln till framgång hos våra elever
är gott samarbete och god kommunikation mellan
skola och föräldrar. Hos oss ska föräldrar och barn
känna sig trygga med att vi gör vårt bästa för att
våra elever ska lyckas och trivas i skolan. Det kan
ibland finnas olika anledningar till att en elev kan
vara i behov av särskilt stöd i sin skolgång.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss för
mer information. Besök också gärna vår hemsida!
Varmt välkomna önskar Västerskolans rektorer med
personal!

KONTAKTINFORMATION
Stjärngatan 1
451 51 Uddevalla
Telefon: 0522-69 71 06

Läs mer på
www.uddevalla.se/vasterskolan
Rektor 4–7: Annika Egle Svensson
Rektor 8–9: Christina Öberg

2018/2019 Uddevalla grundskola
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KONTAKT

GRUNDSKOLEKONTORET
Rådhuset
Kungsgatan 25-29
451 81 Uddevalla
E-post: grundskolan@uddevalla.se
Växel: 0522-69 60 00
www.uddevalla.se/grundskola
Handläggare
Christel Bjurström
E-post: christel.bjurstrom@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 71 32
Verksamhetschef grundskola
Peter Madsen
E-post: peter.madsen@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 70 08
Skolskjutshandläggare (grundskolor)
Sandra Olsson
E-post: sandra.b.olsson@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 69 98
Skolskjutshandläggare (grundskolor)
Hannele Fredriksson
E-post: hannele.fredriksson@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 70 06
Skolskjutshandläggare (grundsärskolor)
Charlotte Stigefors
E-post: charlotte.stigefors@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 51 28
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ADMINISTRATÖRER PÅ
RESPEKTIVE SKOLA
Telefonnummer enligt nedan eller via
kommunens växel
0522-69 60 00
Bokenäs skola
0522-69 58 32
Dalabergsskolan
0522-69 72 56
Forshällaskolan
0522-69 71 91
Herrestadsskolan
0522-69 72 55
Hogstorps skola
0522-69 58 32
Hovhultsskolan
0522-69 71 41
Lane Ryrs skola
0522-69 53 74
Linnéaskolan
0522-69 71 50
Ljungskileskolan
0522-69 71 51
Norrskolan
0522-69 72 56
Sandersdalsskolan
0522-69 58 62
Unnerödsskolan
0522-69 66 76
Norgårdenskolan F-6
0522-69 66 06
Norgårdenskolan 7-9
0522-69 72 57
Ramnerödsskolan
0522-69 66 33
Sommarhemsskolan F-6
0522-69 51 28
Sommarhemsskolan 7-9
0522-69 71 52
Västerskolan
0522-69 71 06
Äsperödsskolan F-6
0522-69 53 74
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Denna broschyr presenterar de kommunala och
fristående skolornas verksamheter. Via kommunens
webbplats kan du hitta en mer omfattande presentation av varje skola. Där hittar du också information
om elevhälsa, skolskjuts, skolmat, läsårstider och annat som är bra att känna till som vårdnadshavare.
Läs mer på www.uddevalla.se/grundskola
Frågor om våra grundskolor kan du ställa direkt till
skolan. Telefonnummer hittar du på varje skolas
presentation samt längst bak i broschyren. Du kan
också maila grundskolan@uddevalla.se

Uddevalla kommun,
451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 60 00
www.uddevalla.se

