Vår vision

Välkommen till Flogstaskolan

Flogstaskolan har ett levande värdegrundsarbete som bygger på att eleverna känner sig
trygga. Alla elever på skolan känner till vår värdegrund och hur vi styr rätt med hjälp av vår
RATT. (R=respekt, A=ansvar, T= trygghet och T=trivsel)
Flogstaskolan består av ca 190 elever och 25 medarbetare. Vi har två klasser per årskurs och
varje årskurs har sitt eget fritidshem.
På Flogstaskolan finns en röd tråd från det att eleven börjar i förskoleklassen till de lämnar
skolan efter årskurs 3. Alla elever får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och med en
växande lust till lärande.
Skolan har ett inkluderande synsätt och erbjuder en pedagogisk lärmiljö där ett kontinuerligt
lärande sker i alla verksamheter under elevens hela dag. Vi arbetar mycket med att anpassa
den fysiska lärmiljön för att kunna erbjuda en miljö som präglas av arbetsro, nyfikenhet och
lusten att lära.
På vårt fritidshem har personalen kunskap om uppdraget och utvecklar verksamheten utifrån
Läroplanen. Fritidshemmet erbjuder en undervisning med olika aktiviteter som utmanar och
väcker elevernas nyfikenhet. För att skapa en röd tråd genom elevens hela dag har skolan och
fritidshemmet gemensamma arbetslag.
Våra speciallärare har ett nära samarbete med all personal på skolan. De finns med i
verksamheten redan i förskoleklassen och till årskurs tre. De handleder personal, deltar i
klassrummet, arbetar med enskilda elever och elever i grupp.
Flogstaskolan har ett elevråd där två representanter från varje klass kontinuerligt träffas och
diskuterar frågor som rör eleverna. På våra fritidsavdelningar finns det fritidsråd. Där kan
eleverna vara med och påverka innehållet och ta upp aktuella saker som rör fritidshemmets
verksamhet.
Skolan har elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska, skolpsykolog samt två
speciallärare. Elevhälsoteamet arbetar både förebyggande och vid uppkomna behov. Vårt
elevhälsoteam arbetar i nära samarbete med all personal på skolan.
Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal,
hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven
möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan.
Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass och årskurs två.
Psykologen ingår i skolans Elevhälsoteam och arbetar främst konsultativt gentemot
skolpersonal och arbetslag. Psykologens uppdrag är att ge en ökad förståelse för barns
förutsättningar till inlärning och medverka till en god lärmiljö.
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Vår verksamhetsidé:
Personal med kompetens för sitt uppdrag och förväntningar på att eleverna ska lyckas.
På skolan:
-Bemöter all personal elever och vårdnadshavare med respekt och skapar goda relationer.
-Stimuleras elever till att utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och självförtroende.
-Ges elever möjlighet att ta initiativ och ansvar att arbeta såväl självständigt som tillsammans
med andra.

Flogstaskolan
Flogstavägen 105
Tel: 018- 727 54 95

