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TRYGG Förskola, SKOLA OCH FRITIDS 
Varmt välkomna! Vi är en fristående skola och förskola  
och drivs som ett föräldrakooperativ – en ekonomisk förening  
utan vinstintresse. Barngrupperna är små och personalen kunnig.  

Vejbystrands skola och förskola ligger 
i en härlig miljö nära till skog och hav.  
Förskolan har tre avdelningar: 
Omtanken, Glädjen och Framtiden. 
Skolan har förskoleklass och årskurs  
1 till 6 samt fritidshem. Avdelningarna 

samarbetar och det finns en fin  
gemenskap över åldersgrupperna.  

Ny skolbyggnad är på gång! 
Invigningen för vår nya förskola  
och skola är inplanerad januari 2024.  

 



spring 
jogg

vår pedagogik

Barnen lär sig känna tilltro till sig själva – att de vill, vågar och kan! 
Lek, glädje och respekt är nyckelord. Likaså trygghet och harmoni.  

Vårt arbetssätt präglas av professor Howard Gardners forskning  
i pedagogik, som främst handlar om de multipla intelligenserna: 

Jag själv/intrapersonell

Musikalisk

Naturalistisk

Rumslig/visuell-spatial

Social/interpersonell

EGEN KOCK LAGAR SCHYSST MAT  

Doften av nybakat bröd och hem-
lagad mat möter eleverna i matsalen. 
Kristallkronor och ibland levande 
ljus ger en trivsam känsla. Här äter 
vi i lugn och ro. Elevarbeten pryder 

Vi vill ge barnen så god, bra och hälsosam mat som möjligt! 
I det egna köket tillagar vår kock det mesta från grunden.

väggarna. Likaså kockens tips 
och måltidspedagogik, som visar 
vägen till ett hälsosamt liv och 
ger kunskap om klimat och miljö. 

Vi arbetar i enlighet med Skolverkets läroplaner för  
förskola, skola och fritidshem. All personal är pedagogiskt 

 utbildade och behöriga. Vi engagerar oss i våra elever.

Logisk-matematisk
Analysera problem, lösa 
dem och dra slutsatser.

Kroppslig
Taktil-kinestetisk. Använda 
sin grov- och finmotorik.

Göra val samt reflektera 
över sin egen personlighet.

Tänka och uttrycka i bilder.

Språklig/lingvistisk
Sätta ord på tankar, både 
muntligt och skriftligt.

Trivas i naturen och förstå 
växters och djurs liv.

Förstå andra människor. 
Samarbeta. Tillsammans.

Ta del av och skapa musik.
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Kunskap, studiero och tillsammanskänsla ligger 
som grund i allt lärande. Vi är en liten skola med 
stort engagemang. Här välkomnas alla barn  
från 0-12 år i Ängelholms kommun med omnejd.  
Intresserade av att veta mer, eller besöka oss?  

Hör gärna av er!
 

 
Bosse Wahlin, skolchef/rektor 
073-533 95 89, bosse.wahlin@vejbystrandsskola.se 

BARNE TS BÄSTA ÄR I FOKUS 

NÅGRA platser  kvar

LUSTFYLLT LÄRANDE!

 
Omdömen från enkät i kvalitetsrapporten 2021:

Mina barn trivs jättebra 
både i skolan och på fritids. 
Personalen är väldigt  
snäll och mina barn  
utvecklas mycket.  
Förälder

Bra och mysig 
skola med snälla 
lärare. Bra skola 
helt enkelt.  
Elev i 3:an

En fantastisk skola.  
Ingen mobbning.  
Bra lärare och fritids- 
lärare. Allt är 100 % bra. 
Elev i 6:an 


