Vrena friskola är en liten skola på landet som erbjuder en lugn miljö
och en vacker natur.
NEDAN KAN NI LÄSA VÅR ÖVERGRIPANDE VISION

-Lär För LivetMiljön 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 går idag drygt 60 elever från förskoleklass upp till årskurs 6
och på vårt fritidshem har vi runt 40 barn inskrivna.
Undervisningen bedrivs i åldersintegrerade klasser och vi har ämneslärare
vilket höjer kvalitén kunskapsmässigt. Det ger även större trygghet för
eleverna då lärarna lär känna alla.

Huvudman
Skolans huvudman är Vrena friskoleförening. Det är en ideell förening
som driver verksamheten utan vinstintresse. Undervisningen finansieras
av elevpengen från kommunen och är helt avgiftsfri för eleverna.

Personal
Vi har mycket kompetenta och engagerade lärare och rektor som
uppfyller behörighetskraven. Även på vårt fritidshem och i vår
matbespisning är personalen mycket omtyckt och kompetent. All vår
personal gör ett fantastiskt jobb, alltid med barnens bästa för ögonen.

Undervisning
Värdegrundsarbete: Faddersystem, sammarbetsövningar, ett medvetet
värdegrundsarbete och engagerade föräldrar gör att vi bryr oss om
varandra, hjälps åt och visar hänsyn.
Språk: Skolan arbetar enligt Bornholmsmodellen i de lägre åldrarna. De
äldre eleverna arbetar i läsprojekt där skönlitteratur fungerar som
läromedel och ökar lusten att läsa. Varje dag läser alla elever på skolan en
stund
Matematik: Från förskoleklass och uppåt arbetar vi med matematik på
ett laborativt sätt. Medvetna val av spel, uppgifter och material stöttar
eleverna i deras matematiska lärande. Vi tar även stöd av material som
skolverket tagit fram. Vi utgår inte från en specifik mattebok, utan
använder det material som bäst fungerar för eleverna inom varje område.
Skolskogen: Ofta bedrivs uteundervisning. I skolskogen får äldre och
yngre elever tillfälle att samarbeta. Vi tar framför allt upp ämnena
biologi, idrott, matematik och svenska. Visa uppgifter följs även upp
inomhus.
Styrdokument: Skolan följer nationella riktlinjer och lagar. Allt arbete
utgår från skollagen och gällande läroplan LGR11.

Historik
Vrena friskola startade hösten 2012 efter kommunens beslut att flytta
mellanstadiet från orten.
Engagemanget att bevara den trygga och välfungerande skolan i Vrena
var stort. Ortsborna bildade en ideellförening med målet att driva
friskola i Vrena.
Skolinspektionen gav verksamheten sitt godkännande och den 27 augusti
2012 öppnades skolans portar under högtidliga former.
Mat
Vi anser att bra mat är viktigt för att orka prestera och lära sig saker. I
vårt kök serveras god, lokalproducerad mat till eleverna.
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