
Kunskapsskolan
Välkommen!



Program för informationsmöte

18.00-18.30 Introduktion om Kunskapsskolan
18.30-18.35 Besvara frågor i chatten
18.35-18.55 Visning av skolans lokaler
18.55-19.00 Besvara frågor i chatten

Vi ber alla att stänga av sin mikrofon samt att inte ställa frågor som rör enskilda barn i 
chatten. Har ni frågor som rör enskilda barn är ni välkomna att ringa till rektor Carl 
Waddington på 0733-018322. 
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Vi lockar fram det bästa hos varje elev



Vår skola
300 elever i 
årskurs 4-9

 23 lärare
(3 förstelärare)

Elevhälsoteam

Skolsköterska 
Kurator
Specialpedagog
Trygghet & 
trivselkoordinator
Skolpsykolog 20%
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Trygghet och studiefokus för bättre 
lärande
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Vår skolmiljö

● Lokaler
Trygg miljö och rum att lära i

● Värderingar
Vi ser kraften i varje individ
Vi når längre tillsammans
Vi har höga förväntningar
Vi drivs av utveckling 

● Öppenhet
Nära relationer till lärare och andra 
elever skapas genom vår pedagogik



Studiefokuserad miljö

● Tydligt schema
Alla elever har ett tydligt och personligt 
schema och vet alltid vad de ska göra 
och när det ska göras

● Ordningsregler
Våra regler kommuniceras tydligt till 
både elever och vårdnadshavare 

● Lärarledd undervisning
Alla våra undervisningspass leds av 
lärare som hjälper eleverna och skapar 
studiero. 
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Vår pedagogik
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Vad säger en elev om sin skola?
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https://docs.google.com/file/d/1I3Tu-psvz7G9WjhRJ1pyL0_QY3igt3QR/preview


Från en elev i åk 5
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https://docs.google.com/file/d/1Hyj-7aMHgsiKh2LiAKQiYw3YRbs40t20/preview


Vår undervisning
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Lektioner
Olika lektionsformer 
beroende på innehåll

Klass
En basgrupp – en 

liten klass

Ämnesupplägg
Ämnen i steg eller 

kurser

Läromedel
Vår digitala portal 
Kunskapsporten



Vår handledning
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Lärarens roll
Skickliga pedagoger 

och handledare

Samtal varje vecka
Personlig handledning

Målsättning
Rimliga och 

utmanande mål 

Personligt schema
Utifrån mål och 

strategier



Våra framtidsförmågor
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Lära att lära Samarbeta Agera globalt

Visa handlingskraft Vara innovativ Leva digitalt



Förmågorna följs upp och 
utvecklas under läsåret
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● Förmågorna utvecklas i undervisningen, 
under handledningssamtalet och i 
basgruppen. 

● Individuella mål sätts i början av varje 
termin

● Kontinuerlig uppföljning i handledningen 
där målen följs upp och eventuellt 
justeras

● I slutet av terminen utvärderas 
förmågearbetet i förhållande till elevens 
mål





Kunskapsskolan för årskurs 4 och 5
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Mycket undervisning i 
samma grupp

Digitala läromedel som 
kompletteras med läroböcker

Stort fokus på 
trygghet och trivsel

Vår undervisning för årskurs 4 och 5
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Verksamhet efter skoltid Kostnadsfritt och öppet till 
16.30

Kreativa aktiviteter

Kunskapsklubben



Läs mer och ställ dig i kö på kunskapsskolan.se
Ta gärna kontakt med skolans koordinator Amelie Larson (0763-172174 alt. 

amelie.larson@kunskapsskolan.se)
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