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Kunskap



Presentation och organisation

• Grundskola F-9, fritidshem och särskola

• Legitimerade och erfarna lärare och pedagoger 

• Nyrenoverade lokaler

• Specialundervisning

• Trygghetsarbete

• Att vara elev på Vendelsömalmsskolan



Nya och nyrenoverade lokaler

• Högstadiet och förskoleklass flyttar in i 

nyrenoverade lokaler ht -21

• Nybyggt hus för åk 4-6 

• Ritningar hus A



Nyrenoverat för förskoleklass och 

högstadium



Inspirationsbilder från arkitekterna:)



Specialundervisning 

Speciallärare Marie informerar

• Speciallärare på varje stadium

• Extra anpassningar i klass-

rummet.

• Nära samarbete mellan lärare, 

vårdnadshavare 

och elever kring elevers olika 

behov.



Trygghetsskapande arbete

Kurator Sunita informerar

• Elevhälsoteam: Skolsköterska, kurator, 
socialpedagog, speciallärare, skolläkare, 
skolpsykolog och skolledning

• Trygghetsteam

• Trivselledare F-3

• Värdegrundsarbete 

i alla årskurser

• Elevråd åk2-6 och åk7-9



Lektionsstruktur

1. Uppstart

2. Upplevelse

3. Genomgång

4. Aktivitet

5. Sammanfattning

6. Utvärdering

7. Avslut



Digitalisering

• Chromebook till varje elev från åk 6

• Klassuppsättningar Cromebooks åk 4-5

• Ingår i ämnet matematik



Ordningsregler

• Vi använder ett vårdat språk och bemöter varandra med respekt.

• Jag kommer i tid till lektioner och har med mig det som behövs.

• Jag lyssnar vid genomgångar och bidrar till arbetsro.

• Jag frågar läraren om lov om jag behöver lämna klassrummet.

• Åk F-6 lämnar in sin mobiltelefon under hela skoldagen.

• Åk 7-9 lämnar in sin mobiltelefon varje lektion.



Att vara elev på 

Vendelsömalmsskolan

Elever på Vendelsömalmsskolan berättar

• Hög andel behöriga och legitimerade lärare

• Tydliga ordningsregler

• Tydlig lektionsstruktur

• Mobilfri skola ht-21

• Varje stadie har sin egen byggnad

• Nära till bollplan och grönområden



Att börja åk 7

• Legitimerade och erfarna pedagoger

• Inskolningsvecka med fokus på 

värdegrundsfrågor

• Chromebooks till varje elev

• Elevcafé, bibliotek och uppehållsrum

• Högt söktryck!



Att gå i förskoleklass

• Legitimerade lärare som följer med 

klassen efter förskoleklass

• Lära genom lek

• Trygghet i fokus

• Nyrenoverade lokaler

• Många sökande!



Fritidshem

• Skolsamverkan F-2

• Aktivitetsbaserat lärande

• Fritidsråd

• Samverkan mellan avdelningarna



Sagt av våra lärare!

-Var för vill du arbeta på Vendelsömalmsskolan?

• Här finns fantastiska ungdomar som är kreativa och vill lyckas; kämparglöd och nyfikenhet!

• Ett tillåtande klimat bland både elever och personal!

• Bra sammanhållning och duktiga medarbetare som ställer upp när man behöver. Kompetent och ambitiös 
personal med kunskap och elever i fokus.

• Det är fin stämning bland lärare och gott samarbete kring eleverna samt goda relationer överlag.

• Bra läge på skolan, fin omgivning som en kan använda i sin undervisning, Bra kollegor!

• För min del då jobbar jag på Vendelsömalmsskolan för där får jag chans att utvecklas i mitt arbete och att jag får 
vara delaktig i skolans utveckling.

• Vi har så bra sammanhållning och trivs bra med varandra i arbetslaget. Vi har kul på jobbet!

• Vi ser med spänning fram emot att skolan öppnar de nyrenoverade lokalerna så att vi ser varandra igen och kan 
känna den glada stämning som fanns där!

• Jag känner att Vendelsömalmsskolans läge i ett trivsamt område, har många möjliga aktiviteter i gropen året 
runt. Det är super! 

• För att vi är en F-9-skola med Särskola och Lärstudio som gör att vi är mer vana att tänka på att alla har olika 
förutsättningar och tar vara på dessa!

• Jag tycker att vi har en lyhörd och bra ledning som vill personalens bästa och sätter eleverna i fokus!
• Det är en bra stämning och sammanhållning både bland elever och personal. Man känner sig välkommen!

• Man träffar dagligen jättetrevliga, artiga och studiemotiverade elever. 



Mer om oss!

• hemsida: 

https://vendelsomalmsskolan.haninge.se/

• Facebooksida: vendelsömalmsskolan

https://vendelsomalmsskolan.haninge.se/

