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VEJBYSTRANDS SKOLA – OM FÖRÄLDRARNA SJÄLV FÅR VÄLJA

Samtliga vårdnadshavare i Sverige har fått möjlighet att svara på en enkät med 27
frågor i 9 kategorier. I samtliga kategorier ligger Vejbystrands skola bland de 10% med
bäst bedömning i Sverige. Kategorin som hade lägsta bedömning på den 10-gradiga
skalan var ”Studiero” med ett riksgenomsnitt på 6,5. För att vara bland de 10% bästa
behövde en skola ha 7,8. Vår skola hade 8,9, troligen bland de allra bästa i hela landet.
Hur ser det ut i Ängelholms kommun? De kommunala skolorna hamnar strax under
riksgenomsnittet och de enskilda skolorna har lägre än kommunsnittet i vissa kategorier
och högre i vissa. Läs gärna hela undersökningen hos Skolverket på:
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=560133
Kategori
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VSF*

Sverigesnitt

Veta vad som krävs			
8,5		
7,0
Stimulans				8,9		7,2
Anpassning efter elevens behov
9,1		
7,4
Grundläggande värden på skolan 9,4		
7,8
Studiero				8,9		6,5
Trygghet				9,5		8,2
Förhindra kränkningar		
9,3		
8,1
Elevens utveckling			8,9		7,7
Elevhälsa				8,3		6,8

Anmälan senast 17/3 till:
bosse@vejbystrandsskola.se

ETT “FRITIDS” DÄR ALLA VILL VARA MED – ÄVEN ÄLDRE Vårt fritidshem har
två avdelningar. Flotten för elever i årskurs F-2 och Klubben som innefattar elever
i årskurs 3-6. Verksamheten bygger på samma pedagogik som barnen jobbar med från
förskolan till sexan. Vi arbetar både fritt och med planerade aktiviteter som hemkunskap,
skapande, lekar i gymnastiksalen och utedagar. Den stora variationen och den nära gemenskapen på vår lilla skola gör att många elever väljer att gå på Klubben under hela mellanstadiet. Det är här de har
många av sina kompisar i
olika åldrar.
Klubben samarbetar också
med äldreboendet Viktoriagården, där barnen spelar,
pysslar och bakar tillsammans med seniorerna.

BARNLOPPIS – SÖNDAGEN DEN 5 MARS KL 11.00 - 13.00!
Alla är välkomna att fynda på denna årliga
”Bloppis”. Vår gymnastiksal fylls av bord
med baby- och barnkläder, leksaker, skridskor och skor, sportutrustning, barnböcker,
barnfilmer, spel & pussel, inredningsprylar,
möbler, barnvagnar, bilstolar, cyklar/cykelsitsar, kickbikes, ja listan tar aldrig slut.

ÖPPEN FÖRSKOLA
och LUNCH !
Vi träffas varje tisdag mellan
kl. 9.15-12.00 .
Vårterminen är redan igång,
så varmt välkommen till oss!

PLATS HOS OSS
Vill du att ditt barn ska gå
hos oss? Kolla om det finns
ledig plats och ställ gärna era
barn i vår förskolekö så tidigt
som möjligt för att få ett startdatum som passar!
Kontakta rektor/förskolechef
Bosse Wahlin!
Tfn: 073-533 95 89 alternativt
bosse@vejbystrandsskola.se

Fika säljs av 5:orna som samlar pengar
till sin skolresa nästa år. Kom och var
klimatsmart, ekonomisk och ha roligt!
Skogsvägen 40

Just nu har vi några platser
kvar i vår blivande Förskoleklass (6-åringar) till hösten
2017. Om ni liksom vi, tror
på att varje årskull inte bör
vara fler än 15 elever (vilket
även all forskning visar), så är
vår F-klass ett självklart val.
Kom på informationsmöte
tisdagen 21/3!

*VSF=Vejbystrands Skola och Förskola
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