LILLA SKOLAN
MED
STORA HJÄRTAT
förskoleklass–åk 6

Hej!
För oss är skolan mycket mer än en läroanstalt, det är där
du får vänner, bygger din självbild och skapar minnen.
Det finns nog ingen som inte minns namnet på sin första
lärare.
Vi på Enskede Byskola har byggt en skola där varje
barn som kommer till oss blir sedd på sina egna villkor.
Våra lärare anpassar utmaningarna efter varje barns
kapacitet, stöttar i de ämnen där det tar emot och höjer
tempot där det går för enkelt.
Enskede Byskola är en liten skola med årskurser från
förskoleklass till sjätte klass. När du vet att det alltid
finns vuxna som ser dig och vänner att leka med blir du
trygg och trygga barn tar till sig kunskap.
Steget in i skolvärlden är ett av det största kliv en män
niska tar. Det är en milstolpe för hela familjen och det
spelar ingen roll om det är äldsta barnet eller sladdisen,
vi vet alla att förskolebarnet idag är student imorgon.
Därför har vi skapat en skola där ditt barn har utrymme
att växa till en stark, kapabel person som vet sitt värde
och var hen kan hitta kunskap.
Välkomna
Rektor Carola

VÅR VÄRDEGRUND
På Enskede Byskola anser vi att man lär lättare när man
är trygg, därför arbetar vi mycket med vår värdegrund.
Värdegrunden är inte bara en självklar del av livet
på skolan, vi har valt att avsätta skolans val, timmar i
läroplanen som varje skola kan disponera fritt, för den.
På så sätt har varje elev som lämnar oss en solid grund
att stå på livet igenom, det bygger trygga vuxna.

KUNSKAP

MILJÖ

TRYGGHET

ENSKEDE BYSKOLAS VERKSAMHET BYGGER PÅ TRE HÖRNSTENAR:
Trygghet
Trygghet är en förutsättning
för att ta till sig kunskap. Alla
pedagoger på skolan a rbetar
med alla elever i skolarbetet
eller på fritidshemmet v ilket
innebär att alla känner eller
känner till varandra.

Kunskap
Trygghet och kunskap hör ihop. Vi skapar
inspirerande och trygga lärmiljöer efter
elevernas behov och förutsättningar.
Alla som arbetar på Enskede byskola arbetar
aktivt med att skapa glädje i lärandet och
stödja eleven att nå sin m
 aximala
kunskapsutveckling.

Miljö
Vi strävar efter att en hållbar utveckling
ska genomsyra alla aktiviteter i skolan.
Vi är Grön flagg-certifierade.
Eleverna får genom sin skoltid här lära
sig om biologisk mångfald och vad de kan
göra för att bidra till att vår planet ska må
bra i framtiden.

VÅRA ELEVER

VÅRT MELLANSTADIUM

Våra elever är våra hjältar. Vårt uppdrag
är att ge var och en de verktyg hen behöver
så att hen kan gå ut i världen stark och vet
girig. Dit når vi genom att jobba med hela
eleven, ämneskunskaperna är lika viktiga
som samspelet med andra människor. Hos
oss är leken en lika självklar del av dagen
som matematiken.

På mellanstadiet är klassen åldersblandad,
det skapar en varm atmosfär. För de äldre
fortsätter leken lite längre samtidigt som
de får chansen att agera förebild och
mentorer för de yngre klasskamraterna.

VÅRT LÅGSTADIUM
Vi anpassar varje barns skolgång så att hen
får hjälp i de ämnen där det går trögt och
utmaningar där hen utvecklas.
Bakom kombinationen av stöd och mot
stånd finns tanken att det skapar självför
troende hos våra elever. Självförtroende att
fortsätta att vara nyfikna och modet att
försöka igen om de misslyckas.

VÅRA FADDER/FAMILJEGRUPPER
Varje elev som börjar hos oss blir en del
av en fadder/familjegrupp som hen tillhör
under hela sin tid hos oss. I gruppen finns
elever från alla årskurser och de arbetar till
sammans under till exempel våra temadagar.
Det skapar trygghet hos den enskilde,
utrymme för gruppdynamik och tillfällen
där barnen kan lära av varandra.

VÅRA LÄRARE
Våra lärare är legitimerade i sina ämnen,
flexibla gentemot eleverna och lyhörda i
kontakten med föräldrarna. De anpassar
utmaningarna efter elevens kapacitet och
strävar efter att arbeta tillsammans med
föräldrarna så att tiden hos oss fylls av
kunskap, glädje och bra minnen.
Enskede Byskolas lärare brinner för
sina elever och för sina ämnen. De arbetar
ämnesöverskridande och projektredovis
ningar kan ta formen av utställningar,
musikaler eller föredrag i aulan.

VÅRA DAGAR
Vi vet att barn inte slutar att lära bara för
att klockan ringt ut, leken är minst lika
utvecklande som lektioner. Därför följer
våra lärare med eleverna in på fritids flera
dagar i veckan.
Det skapar en trygghet eftersom de
barnen möter samma vuxna under hela
skoldagen och alla vuxna lär känna alla
barn. Samtidigt som det blir lättare vid
hämtning och lämning eftersom alla vuxna
känner ditt barn.
Våra lärare brinner inte bara för sina ämnen,
de har också specialkompetenser som de delar
med sig av på fritids. Det gör att våra elever
kan fylla sina eftermiddagar med till exem
pel, dans, drama, musik och sporter.
För mellanstadiet finns fritidsklubben som
är öppen efter skolan och under terminernas
lovdagar. Där serveras alltid mellanmål och
man kan beställa lunch på lovdagarna.

VÅR SKOLA
Vi har varsamt förvandlat det som en gång
var Enskede församlingshem till vår skola.
Enskede Byskola rymmer alla delar som

skapar minnen för livet, vi har slöjdsalarna
där du lär dig att sy och hemkunskapsköket
som sprider väldoft ut över korridorernas
konstutställningar.
I klassrummen finns det plats för både
grupparbete och eftertanke, eftersom infor
mation blir kunskap först när du reflekterat
över den. För den som vill veta mer väntar
skolbiblioteket med både skönlitteratur
och faktasamlingar.
För oss är det självklart att rörelse och
motion främjar inlärning och motorik.
Vår idrottssal används därför flitigt både
under skoldagen och av fritids, det finns
alltid utrymme att röra sig hos oss.

VÅR MATSAL
Att äta tillsammans skapar gemenskap,
i vår vackra matsal äter därför skolans
vuxna och barn tillsammans. Måltiden blir
en mötesplats där tankar utbyts samtidigt
som bordsskick utvecklas.
Maten och mellanmålen levereras av
Eco-Food AB som även erbjuder special
kost för de barn som behöver det.

VÅR SKOLGÅRD
Vår gård väcker lusten till lek, här slingrar
sig hopphagarna, det finns alltid något att
upptäcka, hemliga ställen att smita undan
till och bollar att passa. Tack vare våra
fadder/familjegrupper finns det alltid
någon att leka med.
På Enskede byskola har vi valt att avsätta
skolans val, timmar i läroplanen som varje
skola kan disponera fritt, för arbete med
värdegunden. På så sätt har varje elev som
lämnar oss en solid grund att stå på livet
igenom, det bygger trygga vuxna.

Öppet hus!
Onsdag 25 november
Måndag 25 januari
17.00–18.30

För att du och vår personal ska kunna känna sig
trygg så har vi begränsat antalet besökare till
våra öppna hus. Säkra din plats genom en
föranmälan via vår hemsida enskedebyskola.se

Du kan också träffa oss digitalt och få möjlighet att ställa frågor
Digitalt öppet hus torsdag 3 december kl 17.00 (se mer info på vår hemsida)

Besöksadress:
Kolonivägen 17, Enskede

Har du frågor om skolan eller vill komma på
besök, kanske provgå en dag i vår verksamhet
så kontaktar du rektor Carola Sandberg,
carola.sandberg@enskedebyskola.se
eller skolans administratör Seija Bäckman,
seija.backman@enskedebyskola.se.

