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INLEDNING  
Vrena Friskola har nu haft sin verksamhet igång sedan 2012. Från start har vi arbetat med 
många olika delar för att hålla god kvalitet och bygga upp organisationen utifrån skollagar och 
riktlinjer. Utifrån de förutsättningar vi haft har vi uppnått goda resultat. Vår styrka är 
engagerade pedagoger som tar sig tid för varje elev och tror på att våra elever kan utifrån sina 
förutsättningar. Vi hoppas att eleverna känner av den hemtrevliga atmosfär som präglar skolan, 
där ingen ska behöva bli anonym eller lämnas utanför. Vi arbetar intensivt med att alla ska 
kunna samarbeta och känna gemenskap redan från Förskola-F-klass och uppåt i årskurserna. 

 

Vrena Friskola -Lär För Livet- 

Miljön på skolan präglas av trygghet och gemenskap, alla barn blir sedda för sin unika person. 

Lärare, elever och föräldrar visar varandra respekt och tillit. Eleverna i Vrena Friskola känner 
framtidstro och engagemang för att vara med och bygga vårt globala och hållbara samhälle. 

Nyfikenhet och glädje utgör en stor drivkraft när färdigheter, förmågor och kunskaper 

Lärs för Livet 

Organisation 
På skolan finns ca 65 elever från förskoleklass och upp till åk 6. Vi erbjuder fritidsverksamhet 
före och efter skoldagen där två pedagoger ansvarar för verksamheten. Klasserna är integrerade 
och uppdelade i åk F, åk 1-3 och åk 4-6. 

Vi arbetar utifrån ett ämneslärarsystem till största delen där varje klass även har en klasslärare 
med huvudansvaret. Vid utvalda lektioner har vi halvklass eller en extra pedagog i klassrummet, 
för att vid behov kunna stötta eleverna bättre i deras dagliga arbete.  Vår målsättning är även att 
alla elever ska känna alla pedagoger - och på så sätt känna sig trygga och trivas bättre. Vid 
terminernas uppstart och avslut har vi klasslärardagar för att kunna genomföra speciella 
aktiviteter med den enskilda klassen. 

 

Elevhälsan 
Skolan har egen sjuksköterska 2 tim per vecka och möjlighet till kontakt med läkare finns i 
närområdet samt med Resursteamet i Nyköpings kommun. Elevhälsans uppgift är bland annat 
ett förebyggande och främjande hälsoarbete på skolan. Olika undersökningar och vaccinationer 
ingår för olika årskurser. 

Skolsköterska, lärare och rektor har ett regelbundet elevvårdsarbete på skolan. Vid behov finns 
möjlighet att träffa kurator eller skolpsykolog utifrån ärendets art. Även skolsköterskan har 
elevsamtal och ett elevvårdande arbetssätt. Vårdnadshavare kan ta kontakt direkt med 
skolsköterska eller lärare/rektor vid oro eller frågor kring hälsa.  
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SKOLAN 
 

Kunskaper 
Kunskaper – Pedagogerna erbjuder strukturerad undervisning och utgår från skolans läroplan 
Lgr11. Vi gör lokala pedagogiska planeringar som är tydliga med syfte, innehåll, arbetssätt och 
vilka kunskapsmålen är. Inför varje kurs går vi igenom vad arbetsområdet innehåller och 
avslutas med utvärderingar. De diagnoser, tester och prov som genomförs är en del i den 
summativa bedömningen, där vi sedan gör den formativa bedömningen, där nya mål sätts upp 
tillsammans med eleven i en IUP – individuell utvecklingsplan. 

För bedömningsarbetet arbetar skolan med det webbaserade programmet www.unikum.net  

Vi arbetar med pedagogiska elevsamtal i början av varje termin, som en del i det 
framåtsträvande målarbetet. Varje vecka har vi gemensamma planeringar och utvärderingar i 
klasserna. Eleverna samarbetar och får jobba enskilt eller i par, vi försöker använda olika 
arbetssätt och metoder. Pedagogerna strävar efter att göra undervisningen intressant och 
inspirerande. Vi vågar ställa rimliga krav på våra elever och stöttar de i behov av särskilt stöd – 
genom individuell undervisning, fler pedagoger i klassrummet, anpassade läromedel och i 
samarbete med resursteamet och hemmet.  

Vi strävar mot att alla elever uppnår de nationella kunskapskraven i alla ämnen och får bästa 
möjlighet att lära utifrån sina förutsättningar. Vi vill att alla elever ska förstå och tillämpa värdet 
av demokrati och solidaritet och även få en nyfikenhet att lära för livet.  

Förskoleklass 
Förskoleklassarbetet är bryggan mellan förskolan och skolan. Att hitta balansen mellan lek och 
förberedande inför skolan är en stor uppgift för varje förskollärare. Skapande arbete och lek är 
väsentliga delar i det aktiva lärandet, särskilt under de tidigare skolåren har leken stor betydelse 
för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.  

I förskoleklassen arbetar vi bland annat med: Förberedande matematikundervisning med 
mycket laborativt material och olika matematiska begrepp. Antalsuppfattning, mängder, 
uppdelning av mängder, förberedande aritmetik och geometri. Bokstäver och språkmedvetenhet 
för att eleverna ska kunna få en språklig och skriftlig grund till skolans läs- och skrivinlärning, 
där vi utgår från Bornholmsmodellen. Vi arbetar mycket med gruppen, sammanhållningen och 
att medvetandegöra barnen kring sociala regler och sampel. 

Utomhuspedagogik  
Skolans närhet till både skog och vatten har gett möjlighet till en hel del undervisning utomhus. 
Bland annat undervisas eleverna i att ”Hitta Vilse”, allemansrätt, vanliga fåglar och insekter, 
geometri, svampar samt vattendjur i å och sjö. I utomhuspedagogiken lägger vi även stor vikt i 
att arbeta över åldersgränserna, där yngre och äldre elever arbetar i faddergrupper när tillfälle 
ges.  

Språk 
I dagens samhälle med det ständiga mediebruset är läs- och skrivförmågan något som inte bara 
används i skolan. På Vrena Friskola lägger vi stor vikt vid läsningen, och arbetar i perioder med 
olika läsprojekt, där eleverna arbetar tillsammans med skönlitterära böcker. Genom att läsa och 
diskutera böcker tillsammans med kamrater som kommit lika långt i sin läsutveckling, får 
eleverna positiva läsupplevelser som föder vidare läslust. Vi har ett eget skolbibliotek. 

I våra små elevgrupper får varje elev tid att arbeta i sin egen takt och med det stöd hon/han 
behöver. I och med att vi har åldersintegrerade klasser kan vi vara flexibla i vår nivågruppering 

http://www.unikum.net/
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för att möta varje elev på sin kunskapsnivå. På samma sätt finns goda möjligheter att stimulera 
elever som redan kommit långt. Varierande arbetssätt, där traditionella läsinlärnings- och 
läsutvecklingsmetoder blandas med nyare teknik gör att eleverna kan komma vidare i sin 
läsinlärning på olika sätt och i sin egen takt. Också vad gäller skrivandet siktar vi högt och ställer 
höga krav på våra elever. Vi bekantar oss med olika textgenrer och arbetar ämnesövergripande 
med språkutvecklingen. 

Att kunna förstå och uttrycka sig på engelska har blivit allt mer efterfrågat i dagens 
globaliserade samhälle. Vi på Vrena Friskola satsar på engelskundervisningen. Vi börjar med 
enstaka engelska ord redan i förskolan och bygger på undervisningen succesivt under skolåren. 
Kunna läsa, skriva och prata på både svenska och engelska är något vi arbetar med dagligen i 
skolan.  

Estetiskt 
De äldre eleverna har slöjdundervisning – blandslöjd, där fokus ligger på olika tekniker och 
återbruk. Tekniker är grunden för att kunna bearbeta olika material och återbruket är 
metodiken för själva skapandets process. Eleverna planerar och utvärderar sitt arbete 
kontinuerligt.  

I ämnet musik sjunger vi sånger både på svenska och engelska. Vi översätter sångtexter och 
eleverna får även skriva egna låtar som de framför i klassen. Röst- och hörselvård, musik från 
olika kulturer, musiksymboler och olika musikgenrer är några av momenten vi arbetar med.  

I bildämnet arbetar vi i olika material och tekniker. Vi blickar in i den gångna konsthistorien 
såväl som i den nutida, där vi diskuterar olika uttryck och ismer inom konsten. Vi analyserar 
bilder, arbetar med former och prövar olika uppgifter inom ämnet bild.  

Samverkan och övergång 

Elevrådet 
Det finns ett elevråd på skolan som träffas vid behov dock minst en gång per termin. Där lyfts 
aktuella frågor och även områden som rör skolan kring ex arbetsmiljö och trygghet. Elevrådet 
har även ansvar för en gemensam aktivitet med hela skolan varje läsår. Innan varje elevråd har 
klassen haft klassråd, för att få med sig gemensamma frågor från gruppen. Syftet med elevrådet 
är att det ska ge eleverna större inflytande och deltaktighet i undervisningen/skolan och att 
besluten ska tas i samråd och under demokratiska former.  

Föräldrarådet  
Träffas ca 1-3 gånger per termin. Där får representanter och rektor frågor och synpunkter från 
föräldrar att diskutera vid mötet. Även rektor har olika delar att lyfta för diskussion. Under 
föräldrarådet skrivs minnesanteckningar som i sin tur skickas ut till alla vårdnadshavare, 
personal och styrelse.  

Arbetslaget  
Träffas vid två tillfällen i veckan. Där är det systematiska kvalitetsarbetet i fokus i form av 
utvärderingar och nya riktlinjer för skolans utveckling. Utvärderingar – nya mål, elevvård, 
pedagogiska diskussioner, trivselfrågor – värdegrund, arbete med metoder och att hinna ta del 
av ny forskning är några av arbetslagets områden vid gemensamma möten. APT – ca 3-4 gånger 
per termin. Där lyfts större organisatoriska frågor och även viss information kring nya rutiner 
eller riktlinjer, det görs utvärderingar och områden att förbättra diskuteras och analyseras. För 
ett väl fungerande kvalitetsarbete där alla kan närvara. Samarbete med andra friskolor är en 
viktig del kring likvärdighet. Gemensamma träffar bokas vid höst och vår, för diskussioner kring 
betyg och ämnen/arbetssätt.  
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Övergångar  
Varje vår har skolan öppet hus där intresserade elever och föräldrar kan besöka skolan. Varje 
vårtermin har skolan samarbete med förskolan och dagbarnvårdare, där eleverna får se 
lokalerna, träffa pedagoger och elever som redan går här. Informationsmöten bokas i april/maj 
varje år där ansvarig F-klasslärare får ta del av information kring barnet och där övriga 
funderingar kan lyftas. Åk 6 informeras om skolor inför högstadiet i Nyköping under hösten. 
Flera skolor erbjuder öppet hus som kan besökas innan skolvalet. 

Normer och värden 
Värdegrundsarbetet – är dagligen pågående inom skolan i form av diskussioner, lektioner och 
delar utifrån likabehandlingsplanen.  Vi har halvdagar med olika teman som behandlar olika 
områden varje termin. Vid olika händelser väljer vi att jobba mer intensivt i olika klasser med 
just den frågeställningen. Vi arbetar med faddergrupper utifrån syftet att skapa trygghet på 
skolan. Vi tror på gemensamma aktiviteter för att förebygga kränkningar och kunna skapa ett 
gott klimat. Eleverna är med och bestämmer klassens regler och gör utvärderingar kring vad 
som behöver förbättras. Skolans regler diskuteras och beslutas i samråd med personal, 
vårdnadshavare och elever.  

Vid större konflikter sätter sig pedagog med berörda elever och låter de beskriva 
händelseförloppet. Under samtalet är det viktigt att alla elever får berätta utan att avbrytas. 
Pedagog antecknar och ställer följdfrågor. Avslutningsvis får eleverna komma med lösningar på 
hur deras situation ska förbättras och efter cirka en vecka hålls ett uppföljningsmöte med 
eleverna och pedagog. I och med detta arbetssätt blir dessa samtal både genomgång och grund 
för fortsatt värdegrundsarbete.  

Ansvar och inflytande 
Eleverna ska få växa i att ta ansvar och känna delaktighet. Vi har gemensamma aktiviteter för 
hela skolan, där vissa elevgrupper planerar och ansvar för viss del. I vissa ämnen får de själva 
planera för en lektion samt genomföra denna. Klassråd där frågor lyfts för diskussion och där 
även vissa beslut kan tas under demokratiska former. Vi har skoldagbok för våra äldre elever. 
Inom vissa arbetsområden kan de välja arbetssätt och uttryckssätt. Där är lärare tydliga med vad 
de kan påverka och på vilket sätt, för att vi samtidigt ska kunna följa läroplanen för skolan.  

 

FRITIDSHEMMET 
Fritidshemmets uppdrag är att stödja den sociala utvecklingen hos varje barn. Vi ska erbjuda en 

meningsfull fritid för barnet samt fördjupa deras erfarenheter genom att träna på demokrati, 

inflytande och ansvar genom aktiviteter såsom lek, rörelse och skapande arbete. 

Normer och värden 
Ett av fritids mål är att alla barn ska bemötas på samma sätt oavsett kön, etnicitet eller läggning. 

Alla ska ges utrymme att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oavsett 

könstillhörighet, vara aktiva i motverkandet av diskriminering, förtryck och kränkande 

behandling. Tillsammans ska vi medverka till att utveckla barnens känsla för samhörighet, 

solidaritet och ansvar för människor, även de utanför den närmsta gruppen. Respektera den 

enskilda individen och utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. 

 

På fritids ska vi diskutera och klargöra med barnen om samhällets värdegrund. Vårt ”mål är att 

varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 



 7 (11) 

också med deras bästa för ögonen”, Lgr 11 s.12. Tillsammans med barnen har vi i demokratisk 

anda kommit överens och skrivit ner vilka regler som gäller under deras vistelse på fritids. 

 

Under läsåret arbetar vi med värderingsövningar på olika sätt, detta är en allt igenom pågående 

process. Barnen blir då bekvämare med att uttrycka sig och lyssna på varandra. 

Kunskaper 
Fritids mål är att varje enskilt barn ska behärska det svenska språket genom att äga ett gott 

ordförråd, detta utvecklar vi genom samtal med andra, barn som vuxna. Barnet bör kunna 

kommunicera med andra för att kunna lösa problem och omsätta dessa på ett kreativt sätt för 

att kunna utvecklas socialt och i samspel med andra. 

 

Det matematiska och det tekniska tänkandet ges tillfälle att utvecklas och tränas genom spel, 

byggande etc. enskilt och i samspel med andra. Barnen ges tillfälle att utforska och leka både 

självständigt och tillsammans med andra, barnets tilltro till sin egen förmåga utvecklas. Därmed 

erbjuds barnen på fritids möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga. 

 

Vi tänker på hälsan, miljön och samhället genom att dagligen använda oss av uteaktiviteter allt 

för att få en hälsosam livsstil där också en hållbar utveckling ingår. Under barnens vistelse på 

fritids vill vi ge dem möjlighet så att de ”kan använda och ta del av många olika uttrycksformer 

såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets 

kulturutbud”, Lgr 11 s.14. För att utveckla barnets tilltro till den egna förmågan är fritids mål att 

stimulera och handleda även de barn som har svårigheter i olika sammanhang.  

Ansvar och inflytande 
På fritids vill vi stärka barnen till att själva ta ansvar och därför ger vi dem möjlighet att få 

inflytande i den sociala, kulturella och fysiska miljön som vi alla vistas i. Flickor och pojkar ska 

känna att de oavsett kön får lika stor plats och ges lika stort utrymme i lek, diskussioner och 

annan planering. Vi ska tillsammans ”lyfta” barnen så att alla känner sig lika delaktiga i sitt 

ansvar gällande deras rättigheter och skyldigheter. Barnen ”får pröva olika arbetssätt och 

arbetsformer”, Lgr 11 s.15. I de planerade aktiviteterna väcker vi barnens intresse genom 

rollspel, drama, värderingsövningar och diskussioner. Dessa aktiviteter sätter igång barnens 

kreativitet och de kan ta hjälp av erfarenheterna i den fria leken. 

Fritids och hemmet 
”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa 

möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande”, Lgr11 s.16. På fritids 

vill vi vara ett stöd för familjerna/vårdnadshavarna genom att fortlöpande informera dem om 

det sociala samspelet och trivseln på fritids för det enskilda barnet. Vi bör i detta sammanhang 

även iaktta respekt för det enskilda barnets integritet. 

Övergång och samverkan 
Fritids har samarbete med förskolan och skolan, det kan handla om olika aktiviteter som teman 

etc. I samarbetet kan personalen ges tid för pedagogiska diskussioner för att sedan kunna 

utforma dessa i den egna verksamheten. På fritids har vi pedagoger möjlighet att ”särskilt 

uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd”, Lgr 11 s.16. Vilket innebär att vi pedagoger under 
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eftermiddagarna kan ta oss tid och ge barnen möjlighet att prata enskilt eller i mindre grupp om 

hur skoldagen har varit, eller om de har något annat som de funderat över. 

Fritids och omvärlden 
Pedagogerna på fritids bör ge barnen möjlighet att utveckla kontakter med det kulturutbud som 

främst erbjuds i barnets närmiljö för att de på ett lärande sätt ska få kunskap och en inblick i 

närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. Med hjälp av nyhetsprogram som ”Lilla 

Aktuellt” får barnen viss vetskap om omvärlden.  

Samverkan hem och verksamhet överlag 
Information om vad som händer i skolan och vid behov för den enskilde eleven, är en viktig del i 
samarbetet mellan hem och skola. Varje termin har vi utvecklingssamtal där elev och förälder 
deltar, vid åtgärdsprogram är lärarens, elevens och förälders synpunkter värdefulla.  Vi 
uppmuntrar föräldrar till att vara stödjande i elevens skolarbete och att information även ges 
från hemmet vid sjukdom eller om något annat hänt som kan påverka elevens skolgång. Skolan 
informerar hemmen via veckobrev och genom de äldre elevernas skoldagböcker. Rektor skickar 
ut mer övergripande information till alla vårdnadshavare regelbundet varje termin. Varje lärare 
och pedagog har en spontan kontakt med föräldern vid t ex hämtning och lämning av eleven, 
eller när något större har hänt kring eleven.  

Föräldrarådet, där föräldrarepresentanter sitter, är ett medel för att få medinflytande i 
verksamheten. Även den dagliga kontakten är viktig för att kunna utbyta viktig information och 
kunna komma med synpunkter på verksamheten.  

Utifrån Lgr11- Ett av Skolans många uppdrag är att vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för 
fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. Som ett extra stöd 
för familjerna erbjuder skolan resurstid till de elever som behöver detta. Lärare och 
elev/förälder kan även ha en överenskommelse utifrån IUP med skolan om att eleven ska vara 
närvarande på resurstiden.  
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UTVÄRDERING FRÅN HT 2016: 
 

Sammanfattning från år enkät elever och föräldrar ht 2016: 

 
Utvärderingsskalan går från 0 – 4. Enkäten har gjorts av mellanstadiet och föräldrarna för dessa 
elever. 
 
Överlag man nöjd med skolan värde över 3,5 – 4. 
Vi får jobba vidare på att tydliggöra varför det är viktigt med lärande och att man sköter sitt 
skolarbete. Här får ju gärna föräldrar vara behjälpliga med att föra ut budskapet. 
 
Vi får också förtydliga vad man behöver få för kunskaper för att nå målen. 
 
Arbetsron i klasserna är också en punkt där värdet ligger under, 75 %. Vi är medvetna om i vilka 
klasser och försöker hela tiden arbeta vidare med att det ska vara bra arbetsro. 
 
Toaletterna får också lite nedslag, 25 % är mindre nöjda. Vad vi gjort sedan förra mätningen är 
att höja intensiteten på städningen. Toaletterna städas nu två gånger per dag. Tyvärr är det svårt 
att få till fler toaletter i byggnaderna. Vi har haft kontakt med kommunen men de har 
återkommit med svaret att det inte går att göra fler toaletter. Man måste i sammanhanget vara 
medveten om att det är en kostnadsfråga hur ofta vi kan städa, två gånger bör räcka. De flesta 
skolor har städning endast en gång per dag. 
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Föräldrarnas enkät visar att överlag är man nöjd, men att man tycker det vore bra med mer stöd 
och hjälp i undervisningen. 
Här har vi satt in läxhjälp. Hjälpen är frivillig för alla elever men möjligheten finns två gånger per 
vecka. 
 
Lite sämre värde 12,5% av föräldrarna känner inte att deras åsikt är viktig och betydelsefull.  
Det som vi önskar är ju att man hela tiden har en dialog och vi välkomnar alltid föräldrarnas 
åsikter. Till hjälp för kommunikation har vi Unikum där man alltid kan blogga till sin lärare, man 
kan också mejla eller ringa. Även om man inte kan få svar direkt så återkommer vi alltid. 
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Det som man som förälder är medveten om är att man inte alltid meddelar schemaändringar, 

vilket kan vara viktigt för fritids att få veta. Fritids är naturligtvis tacksamma att få besked så 

snart som möjligt när det blir en förändring. 

 

Det fanns också några kommentarer till fritidsdelens enkät att man önskade fler temaaktiviteter 

och att gärna få veckobrev. 

 

Nuläge – Det här gör vi/insatser från skolstart och framåt under terminen och läsåret 

 

• Vi vuxna ska vara ett gott föredöme för barnen genom att värna om goda relationer 

till barnen, föräldrarna och arbetskamraterna. 

• Skolan arbetar främjande genom att förmedla kunskaper, stärka empati och tolerans 
genom att överföra grundläggande värden. Se till att skolan har rastvakter och vuxna 
som ser, lyssnar och som står fast vid den värdegrund samhället vilar på. 

• All personal på skolan har ett gemensamt ansvar att ingripa när en konflikt eller 

kränkande handling uppstår. 

• Alla ska uppmärksamma om något eller några barn står utanför gruppen. 

• Vi ska stötta och bekräfta goda beteenden. 

• Skolsköterskan har enskilda intervjuer och gruppsamtal om trivsel samt kill-

tjejsnack bland de högre åldrarna. Vid behov kopplar vi in kurator eller 

skolpsykolog. 

• Vi vägleder barnen dagligen i vad som är rätt och fel och finns tillgängliga i barnens 

vardag. Vi arbetar aktivt mot ett negativt språkbruk och olika negativa 

kommentarer. 

• All personal visar genom handlingar och i samtal att alla barn är lika mycket värda. 

• Aktiviteter, utflykter, lekar och samlingar anpassas så att alla barn ska kunna delta 

efter sina förutsättningar. 

• Fortbildning av personal under året kring. Vara uppmärksam på den fysiska miljön – 

kartlägga otrygga platser. Personalen behöver ha god uppsikt över alla utrymmen 

och platser där eleverna befinner sig. Vi försöker täcka upp alla raster och även ha 

regelbundna diskussioner om hur rasterna fungerat under dagen. 

• Reflektera över attityder och föreställningar på skolan, både hos personal och bland 

elever. 

• Så fort misstanke eller oro uppstår kring en eller flera elever ska detta tas upp med 

rektor för kännedom. 

• Arbeta med olika delar av planen i klasserna om behov uppstår samt regelbundet 

som ett förebyggande och främjande arbete. 

• Vi ska lyssna in vårdnadshavare kring önskemål och tankar om barnets skoldag och 

hitta olika samarbetsformer och lösningar. Vi strävar efter att alla föräldrar ska 

informera oss om de känner oro eller om något hänt som kan påverka barnets 

skolgång. 


