Dags att välja
grundskola

Nu börjar årets skolval
Nu har det blivit dags att välja grundskola för dig som har barn som ska börja förskoleklass.
Senast den 5 februari ska du/ni göra ett aktivt skolval oavsett om du önskar den kommunala
hemskolan eller någon annan skola. I den här skolvalstidningen presenterar vi alla grundskolor på Gotland - både de kommunala och de fristående. Vi berättar också om de olika
skolformerna och lite till.
Förskoleklass

Förskoleklass (F) är obligatoriskt för alla
sexåringar i Sverige och är en övergång
mellan förskola och skola. Verksamheten
i förskoleklass har gemensam läroplan
med grundskolan och omfattar minst tre
timmar per dag. Varje förskoleklass leds
av en förskollärare eller lärare som har
det pedagogiska ansvaret. I förskoleklassen blandas lek, skapande arbete och
lärande. Barnet får skolvana och en mjuk
övergång till grundskolans första klass.
På Gotland är förskoleklasserna integrerade med grundskola och fritidshem.

Fritidshem

För de som har omsorgsbehov för sina
barn på eftermiddagen erbjuds plats på
fritidshem. Fritidshemmen på Gotland
erbjuder en meningsfull och utvecklande
fritid. Verksamheten kompletterar skolan
och ska stimulera elevens utveckling och
lärande, men också erbjuda vila och lek.
I samverkan med hemmet och skolan
syftar verksamheten till att stimulera
barnens utveckling. Fritidshemmet finns
i anslutning till skolan och har öppet på
morgonen innan skolan och på eftermiddagen efter skolan, samt heldagar vid
studiedagar och lov för barn mellan 6-13
år. Frukost och mellanmål serveras dagligen. På lov- och studiedagar serveras
även lunch.

Grundskola

Gotland erbjuder en god lärmiljö av hög
kvalitet, som ger förutsättningar för ett
livslångt lärande där grundinställningen är att alla ska ha möjlighet att lyckas.
Grundskolan omfattar skolår 1-9 och arbetar med skollagen och läroplanen (LGR11)
som grund. Grundskolans uppdrag är att
tillsammans med hemmet ge eleverna
förutsättningar för det livslånga lärandet.
Barn och elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden, förmedla respekt
för de mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar.
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Grundsärskola

Grundsärskolan är 9-årig och ett alternativ till grundskolan för elever som inte
bedöms kunna nå grundskolans mål
beroende på en utvecklingsstörning eller
förvärvad hjärnskada. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning kallad träningsskola. Grundsärskolan finns i Visby.
Läs mer: www.gotland.se/sarskolan

Kulturskolan på Gotland

Kulturskolan på Gotland är en frivillig
verksamhet som erbjuder undervisning
på olika instrument, sång/kör, ensemble,
dans, teater, film, musikal samt bild och
form. Målgruppen är barn, ungdomar
och - i mån av plats - vuxna. Kulturskolan
finns i Visby men erbjuder undervisning
vid alla grundskolor på Gotland. För att
delta i kulturskolans verksamhet måste
man göra en anmälan.
Läs mer: www.gotland.se/kulturskolan

Fenomenalen Science Center
Fenomenalen är ett av Sveriges 18

Science Centers med uppdraget att stimulera intresse för teknik, matematik,
naturvetenskap och entreprenörskap.
Det är en verksamhet där alla kan få uppleva magi i vardagen och det är tillåtet
att hitta nya lösningar på gamla problem.
Fenomenalen bjuder på många utmaningar i spel och finurliga problem.
Fenomenalen har sina lokaler i Visby hamn.
Läs mer: www.gotland.se/fenomenalen

Fritt skolval om plats finns
Gotland tillämpar friare skolval i mån av plats. Det innebär att du som vårdnadshavare har rätt att välja en annan
grundskola än den kommunala hemskolan: den grundskola som finns i bostadsområdet. Målsättningen är att
så långt som möjligt tillmötesgå vårdnadshavares och
elevers önskemål.
Det fria skolvalet gör att elever har
rätt att välja vilken skola i sin kommun
de vill gå på. Att vårdnadshavare och
elever gör aktiva val bidrar till engagemanget och motivationen kring utbildningen. Enskildas val av grundskola ger
oss information om bl.a. preferenser,
vilket är viktigt för planeringen av skolverksamheten.

eller byta grundskola. Du som önskar
välja eller byta skola kan göra det digitalt via: www.gotland.se/skolval eller beställa blankett på telefon: 0498-26 34 06.

Inför läsåret 2012/21 är senaste skolvalsdatum onsdag den 5 februari.
Ett bestämt datum för valet av grundskola underlättar planeringen av verk
samheten och sammansättningen av
klasser/grupper samt samordningen
mellan grundskolorna.

Hur görs valet till förskoleklass?
Val till förskoleklass görs digitalt via hem
sidan: www.gotland.se/skolval

Om du inte har möjlighet att göra skolvalet via hemsidan kan du beställa en skolvalsblankett på telefon: 0498-26 34 06.
Oavsett om du avser välja din hemskola
eller önskar en annan skola ska ett aktivt
val göras inför starten i förskoleklass.

Ansökan till fritidshem

I samband med skolvalet till förskoleklass görs ansökan till fritidshem. Ansökan vid annat tillfälle görs på särskild
ansökningsblankett. I regel erbjuds de
barn som önskar fritidshemplats på den
grundskola barnet har sin undervisning.

Hur görs skolvalet till skolår 1-9?
Alla vårdnadshavare och barn har oavsett vilket skolår man går i rätt att välja

Kommunala grundskolor

Norra Gotland ..................................... 5-7
Mellersta Gotland .............................. 7-9
Norra Visby .......................................10-13
Södra Visby och Eskelhem ......... 13-16
Sydvästra Gotland ........................ 16-17
Södra Gotland ................................ 17-19

Fristående grundskolor

Visby .................................................. 20-21
Södra Gotland ...................................... 22

Kartor

Boende i upptagningsområdet har
förtur

Alla i upptagningsområdet som önskar
sin hemskola får sin skolplacering där.
Därefter erbjuds lediga platser till andra
sökande utanför upptagningsområdet.
På detta sätt erbjuds alla elever en kommunal skolplacering.

INNEHÅLL

Grundskolor i Visby tätort ............... 22
Grundskolor på Gotland .................. 23

Skolvalet till fristående skola

Val till fristående (icke kommunal)
förskoleklass och grundskola görs direkt till respektive skola som har egna
kö- och intagningssystem. Kontaktinformation finns på: www.gotland.se/
fristaendeskolor

Ansvarig utgivare: Torsten Flemming,
verksamhetschef för grundskolan,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
(2020)

Antagning och kriterier

Efter den 5 februari börjar antagnings
processen till den kommunala grundskolan utifrån följande kriterier i turordning:
• Placering i hemskola (alla i boendeområdet som valt sin hemskola eller som
inte gjort ett aktivt val)
• Ansökningsdatum
Under mars/april skickas beskedet om
skolplacering ut till vårdnadshavare.

Beslut om skolplacering

Det är rektor på den mottagande
grundskolan som beslutar om skolplacering. Är antalet sökande färre än antalet platser får ingen nekas plats. Om
antalet sökande är fler än platstillgången sker antagning enligt ovan angivna
kriterier. Beslutet kan inte överklagas i
sak, men du kan överklaga om du anser
att handläggningen inte gått rätt till.
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ämne finns en gemensam ramtimplan för
alla kommunala grundskolor.

Skolåret för eleverna ska bestå av minst
178 skoldagar som är gemensamt för alla
elever på Gotland. Därutöver läggs fyra
ytterligare gemensamma dagar in som
används till planering- /utbildning- eller
utvärderingsdagar. Återkommande lovveckor på Gotland är vecka 44, vecka 9 och
en vecka i samband med påskhelgen.

Lärplattformen Schoolsoft är kanal för
kommunikation mellan förskola/grundskola, elever och deras vårdnadshavare.
Eleverna får stöd i sin skolgång genom
att det på ämnessidorna finns tillgång till
planering, läxor, resultat på prov, viktiga
dokument m.m. Genom Schoolsoft ges
vårdnadshavare möjlighet att meddela
exempelvis frånvaro. För säker användning
har lärplattformen Schoolsoft både behörighetsnivå och lösenord för inloggning.

Föräldrasamråd

Modersmål

Läsårstider

Skolan samarbetar med hemmen för att
vårdnadshavarna ska kunna få insyn och
möjlighet att påverka verksamheten i skolan. På Region Gotlands skolor finns olika
typer av samverkansorgan som föräldraråd
eller öppna skolråd, dit vårdnadshavare
bjuds in att delta för att föra en dialog om
olika verksamhetsfrågor.

Barn- och elevhälsa

Skolplikt - rätten till
utbildning

Rätten till utbildning är livsavgörande
och finns bland annat nedtecknad i den
allmänna deklarationen om de mänskliga
rättigheterna. Därför är alla barn mellan
sex och sexton år i Sverige skolpliktiga och
utbildningen är gratis. Varje vårdnadshavare har ansvar över att se till att barnet går
i skolan. Som elev bestämmer man själv
över sin skolgång först när man är myndig
vid 18 års ålder.

Upptagningsområde

Varje grundskola har sitt geografiska upptagningsområde. Grundskolan inom upptagningsområdet kallas för hemskola. Skolår 7-9 finns i sju grundskolor på Gotland,
varav två ligger i Visby. Detta innebär att
elever från närliggande F-6 skolor erbjuds
skolgång i skolår 7-9 på den skola som
finns inom upptagningsområdet.

Timplan

Timplanen anger minst antal timmar som
eleverna har rätt att få lärarledd undervisning i olika ämnen. I skollagen anges det hur
många timmars undervisning eleverna ska
ha i respektive ämne per stadium. För att
kunna garantera att varje elev får den undervisningstid man har rätt till i respektive
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Schoolsoft

Barn- och elevhälsans arbete handlar om
att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom att bl.a. bistå den pedagogiska verksamheten i att ge eleverna
förutsättningar för inlärning, självkänsla,
god social förmåga och respekt för andra.
Barn- och elevhälsans riktar sig till alla barn
och elever i Region Gotlands verksamheter
och i synnerhet till dem som är i behov av
särskilt stöd. Målsättning är att medverka
till att skapa goda och hälsofrämjande miljöer för lärande och en så positiv lärande
situation som möjligt samt att tidigt och
effektivt stödja barn/elever.
Barn- och elevhälsan består av ett antal
specialister som skolläkare, skolsköterskor,
psykolog, kuratorer, rh-, hörsel-, syn-, taloch specialpedagoger samt sjukhuslärare.

Kvalitetsuppföljning

Region Gotland följer löpande upp elevers
och vårdnadshavares nöjdhet med skola
och undervisning samt elevernas kunskapsutveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Detta är
en del av det systematiska kvalitetsarbetet.
Dialog och återkoppling kring elevens
individuella utveckling sker genom de
ordinarie utvecklingssamtalen i skolan tillsammans med vårdnadshavare och elev.
Brukarundersökningar förekommer. Då
ställs frågor om trivsel, trygghet, studiero,
inflytande över utbildningen, skolmat osv.

I Region Gotland finns ambitionen att så
många barn som möjligt ska få modersmålsstöd, utifrån de resurser som finns.
Förutsättningen för att ett barn ska få modersmålsstöd är att språket talas dagligen
hemma. Om vårdnadshavare har olika
modersmål som de talar med barnet, kan
modersmålsstöd bara beviljas i ett av språken. Rätten till modersmålsstöd i förskola
och förskoleklass är dock inte reglerad i
skollagen.

Skolmåltider

Skolmåltiden är en viktig del av en bra skola. Region Gotland har en väl fungerande
måltidsverksamhet med både tillagningskök och serveringskök ute i verksamheterna. Näringsriktiga och kostnadsfria
måltider ger ork och goda förutsättningar
för att lära. Måltiderna är också ett tillfälle
för barn och vuxna att umgås och bygga
både relationer och bra matvanor. Elever
som har behov av specialkost kan ansöka
om det utifrån medicinska, kulturella eller
etiska skäl. Läs mer: www.gotland.se/kost

Skolskjuts

Skolskjuts till och från hemmet erbjuds
elever som har lång eller trafikfarlig väg
till sin hemskola, enlighet med skolskjutsförordningen. Vårdnadshavare till grundskoleelev behöver göra en ny ansökan om
skolskjuts inför varje läsårsstart (gäller inte
elever i särskola). Vid val av annan skola än
hemskolan ansvarar vårdnadshavaren för
att eleven kommer till skolan. Ordinarie
skolskjuts kan användas av andra i mån av
plats. Läs mer: www.gotland.se/skolskjutsar

Bussiga kortet

Barn och ungdomar som är folkbokförda
på Gotland får åka avgiftsfritt hela året i
landsbygdstrafiken. För att kunna resa avgiftsfritt måste Bussiga kortet visas upp för
den som kör bussen. Kortet gäller till och
med den 30 juni det år man fyller 20 år. Läs
mer: www.gotland.se/bussigakortet

Kommunala grundskolor på norra Gotland
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Fårösundsskolan F-9 - balans mellan kunskap, hälsa och skön konst
Fårösundsskolan är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 och fritidshem.
Upptagningsområdet är Fårö, Fleringe, Bunge,
Rute, Hall, Hangvar, Lärbro och Hellvi. Skolan har
ca 130 elever. Elever från Lärbro skola läser
moderna pråk och några andra ämnen på Fårösundsskolan i årskurs 6 en dag i veckan. Skolans
högstadium tar emot elever från Lärbro skola
eftersom skolorna ingår i samma rektorsområde.
Fårösundsskolans arbetssätt utgår från balansen
mellan kunskap, hälsa och skön konst. Att
få uttrycka sig i olika estetiska former är viktigt

i kontrast till det teoretiska. Vi har utökad idrott
för att förbättra elevernas hälsa, motivation och
måluppfyllelse. Alla elever får med sig kunskaper
som förbereder dem inför gymnasiet och framtiden. Fokus finns på värdegrundsfrågor och elevinflytande. Alla på skolan ska känna trygghet,
glädje och gemenskap och att skolan är en plats
där man vill vara och utvecklas.
Skolgården är uppdelad i olika områden och ger
möjlighet till bra utevistelse. Närheten till havet
och andra naturområden ger stora möjligheter i
undervisningen. Fårösundsskolan har egen

idrottshall och slöjdsal och man har tillgång till
ytterligare en idrottshall med simhall en dag i
veckan. Skolan har ett serveringskök och får sin
mat från Strandgården.
Kontaktinformation
Rektor: Jan Källström
Telefon: 0498-20 43 71
E-post: jan.kallstrom@gotland.se
Besöksadress: Kommunalvägen 9, Fårösund
Hemsida: www.gotland.se/farosundsskolan
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Lärbro skola F-6 - hälsa, entreprenörskap och digitalisering i fokus
Lärbro skola är en grundskola med verksamhet
från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Upptagningsområdet är Hall, Hangvar, Lärbro, Hellvi,
Skolan har ca 108 elever. Eleverna i årskurs 7-9 går
vidare till Fårösundsskolan.
Lärbro skola ska ge eleverna en god kunskapsbas
som grund för framtida utbildningar. Alla elever
ska känna delaktighet och ha inflytande över sitt
lärande, få självförtroende, kunna ta ansvar och ha
en positiv framtidssyn. Elever och vuxna på skolan
är viktiga förebilder för varandra och ett bra vär-

degrundsarbete gör att alla trivs och känner sig
trygga. Vi använder aktivt ny teknik för att skapa
lust och utveckla undervisningen. Sedan höstterminen 2018 har vi ett eget digitalt verktyg till alla
elever från år 1. Vi jobbar med entreprenörskap,
syv-projekt och hälsofrämjande skolutveckling
med bland annat pulsträning. Vi är en partnerskola
till Uppsala universitet Campus Gotland och tar
emot lärarstudenter. De som jobbar på skolan kan
kombinera arbete i verksamheten med forskning.
Skolgården har bra lekutrustning och stora ytor

med olika innehåll för ett varierat utbud av utomhusaktiviteter. Lärbro skola har egen idrottshall
och slöjdsal. I åk 6 läser eleverna moderna språk
och några ämnen till på Fårösundsskolan. Vi har ett
serveringskök och får vår mat från Solklintsskolan.
Kontaktinformation
Biträdande rektor: Olga Todorowska-Johansson
Telefon: 0498-22 54 87
E-post: olga.todorowska-johansson@gotland.se
Besöksadress: Korsbyvägen 52, Lärbro
Hemsida: www.gotland.se/larbroskola
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Solklintsskolan F-9 - våga vara duktig
Solklintsskolan är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 och fritidshem.
Upptagningsområdet för F-6 är Slite, Boge och
Othem. Upptagningsområde för årskurs 7-9 är
Slite, Boge, Othem, Fole och Stenkyrka. Skolan har
ca 220 elever.

är viktiga delar i skolans arbete. Vi erbjuder eleverna minst tre idrotts-/rörelsepass i veckan. Skolan
har två ishockeyklasser och två fotbolls-/innebandyklasser och erbjuder även mopedkurs med teori
inom ramen för skolans val. Golf och konståkning
erbjuds när skolan har möjlighet.

Solklintsskolan arbetar för en gemensam trygghet och kunskapsutveckling för alla elever som ger
möjlighet att utveckla lusten att lära. Skolan prioriterar arbete med språk och matematik. Att ha
höga förväntningar i alla led och ”våga vara duktig”

Skolans läge gör att det är nära till skogen, stranden och andra naturupplevelser. I närområdet finns också en idrottsanläggning. Skolan har
en bra skolgård och för de elever som vill har vi
organiserade rastaktiviteter som leds av vuxna.

Foto: Barbro Engström

Solklintsskolan har egen dramasal, musiksal,
bildsal, hemkunskapssal, slöjdsalar och idrottshall. Vi har eget skolbibliotek med plats för eget
läsande, informationssökning och lärande. Skolan
har ett eget tillagningskök.
Kontaktinformation
Rektor: Gun Thomsson
Telefon: 0498-20 44 73
E-post: gun.thomsson@gotland.se
Besöksadress: Östervallagatan 12-24, Slite
Hemsida: www.gotland.se/solklintsskolan
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Fole skola F-6 - elever och vuxna tillsammans
Fole skola är en grundskola med verksamhet från
förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Skolan
har ca 120 elever. Upptagningsområdet är Fole,
Hejnum, Bäl, Lokrume, Gothem, Källunge och
Vallstena. I årskurs 7-9 hör våra elever till Solklintsskolans upptagningsområde.
Fole skola har en helhetssyn på eleverna och
ett arbetssätt där elever och vuxna tillsammans
skapar verksamheten. Verksamheten prioriterar
goda relationer mellan elever och vuxna. Elevernas trivsel och trygghet är viktigt eftersom vi
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tror att detta är basen för ett gott lärande. Att alla
elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som
möjligt utifrån sin nivå är lika självklart som att
alla elever har rätt till anpassat stöd när de behöver.

Fole skola har egen idrottshall och slöjdsalar. Hemkunskap och moderna språk läses på
Solklintsskolan i årskurs 6. Fole skola har eget
tillagningskök som heter restaurang Moroten.

Vi använder aktivt ny teknik för att utveckla undervisningen för att möta läroplanens krav på
digitalisering. Vi har ett skolbibliotek som underlättar och stimulerar till läsning i alla åldrar. Skolan har en stor skolgård med goda förutsättningar till utevistelser.

Kontaktinformation
Ann-Sofi Lindgren
Telefon: 0498-20 45 47
E-post: ann-sofi.lindgren@gotland.se
Besöksadress: Fole skolan 551
Hemsida: www.gotland.se/foleskola

Foto: Stenkyrka skola

Stenkyrka skola F-6 - gemenskapen i den lilla skolan
Stenkyrka skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem.
Skolan har ca 60 elever. Upptagningsområdet är
Stenkyrka, Tingstäde, Martebo och Lummelunda
(norr om Kanalen). I årskurs 7-9 hör våra elever till
Solklintsskolans upptagningsområde.
Skolan arbetar för att eleverna ska känna trygghet. Elevernas delaktighet i verksamhet och aktiviteter värdesätts, liksom att det finns goda relationer mellan elever och vuxna. Att alla elever ska
få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt uti-

från sin nivå är lika självklart som att alla elever har
rätt till anpassat stöd när de behöver.
Vi har ett skolbibliotek som underlättar och stimulerar till läsning i alla åldrar. Vi använder aktivt ny
teknik för att utveckla undervisningen för att möta
läroplanens krav på digitalisering. Stenkyrka skola
har en stor skolgård med goda förutsättningar till
utevistelser. I omgivningarna finns idrottsplats,
kulturbygd, änge och samlingslokal. Närhet till
natur och kultur är en viktig del i skolans pedagogik och vardag.

Stenkyrka skola har egen idrottshall. Slöjden är
förlagd till Fole skola. Hemkunskap och moderna
språk läses på Solklintsskolan i årskurs 6. Stenkyrka
skola har eget tillagningskök som lagar all mat.
Kontaktinformation
Ann-Sofi Lindgren
Telefon: 0498-20 45 47
E-post: ann-sofi.lindgren@gotland.se
Besöksadress: Stenkyrka Kyrkebys 413
Hemsida: www.gotland.se/stenkyrkaskola

Kommunala grundskolor på mellersta Gotland

Romaskolan F-9 - höga förväntningar ger höga resultat
Romaskolan är en grundskola med verksamhet
från förskoleklass till årskurs 9. Vi har också
fritidshem för yngre elever. Upptagningsområdet för F-6 är Roma, Björke, Akebäck, Hogrän, Vall
och Atlingbo. Skolan tar emot elever i årskurs 7-9
från Dalhem och Endre samt från Kräklingbo och
Vänge. Skolan har ca 350 elever.
Romaskolan erbjuder elever möjlighet att
utvecklas efter sina egna, individuella förutsättningar och personliga egenskaper. Där helhetssyn, ämneskunskaper och trygghet är våra

största ledstjärnor för att varje elev ska ges möjlighet att klara vidare studier. Vi har höga förväntningar på våra elever eftersom vi vet att det skapar bättre förutsättningar för att nå höga resultat.
Facksalar för praktiskt-estetiska ämnen (bild,
hem- och konsumentkunskap, musik och slöjd)
och naturorienterade ämnen (biologi, fysik, kemi
och teknik) är förutsättningar för att nå goda
resultat i ämnen med praktiska och laborativa
inslag. Vi tycker också det är viktigt att eleverna
har ett varierat schema där ämnen och lektio-

ner varvas med rast och vila. Vår matsal och vårt
tillagningskök gör att matrasten blir det avbrott
på dagen som alla behöver.
Kontaktinformation
Rektor: Jennie Nilsson
Telefon: 0498-20 41 02
E-post: jennie.nilsson@gotland.se
Besöksadress: Kungsallén 1, Romakloster
Hemsida: www.gotland.se/romaskolan
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Dalhem skola F-6 - med eleven i centrum
Dalhem skola är en grundskola med verksamhet
från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem.
Upptagningsområde är Dalhem, Halla, Norrlanda,
Ganthem, Källunge och Hörsne. Skolan har ca
100 elever. Eleverna i årskurs 7-9 går vidare till
Romaskolan.
Dalhem skola erbjuder en trygg och lärorik
miljö som ger eleverna goda kunskaper och en
meningsfull skoltid. Stor vikt läggs vid delaktighet, att allas åsikter respekteras och tas på allvar.
Skolan arbetar aktivt för ett trevligt språk och

bemötande och en god kamratanda. Att utveckla
språk och tanke har stor betydelse för inlärning
och skolan arbetar dagligen med att utveckla det
på olika sätt. Från förskoleklass till årskurs 6 uppmanas och tränas eleverna i att tänka själva, våga
uttrycka sina tankar och lyssna på andra. Eleverna
inspireras att skriva egna sagor och berättelser.
Dalhem skola ligger vackert beläget mitt i
samhället med närheten till skogen och naturen.
Närmiljön uppmuntrar till regelbundna skogsutflykter där lärande, lek och rörelse vävs samman.

Skoldagen innehåller också två längre rörelsepass
med aktiviteter utomhus. Dalhem skola har egen
idrottshall. Skolan har serveringskök och får sin
mat från Romaskolan.
Kontaktinformation
Rektor: Michael Bodell
Telefon: 0498-20 41 05
E-post: michael.bodell@gotland.se
Besöksadress: Dalhem skola 142
Hemsida: www.gotland.se/dalhemskola

Endre skola F-6 - kunskap för ett livslångt lärande
Endre skola F-6 - kunskap för ett livslångt lärande
Endre skola är en grundskola med verksamhet
från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem.
Upptagningsområde är Endre, Follingbo, Barlingbo och Hejdeby. Skolan har ca 100 elever. Eleverna i årskurs 7-9 går vidare till Romaskolan.
Endre skolas vision är att alla elever ska få kunskaper för ett livslångt lärande och eleverna tränar
sig i att reflektera över sitt eget lärande. Skolan
arbetar med en röd tråd i matematik från förskoleklass – årskurs 6 genom bl.a. begreppsbok i
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matematik och mattekluringar.
Skolans ledord är gemenskap, omtanke, kunskap,
ansvar, respekt och trygghet vilket genomsyrar
allt arbete. Vi har värdegrundsdagar som fokuserar på frågor som handlar om diskriminering,
kränkningar och mobbning. Skolan har också
fadderdagar och friluftsdagar där syftet är att
skapa goda relationer mellan eleverna. Arbetet är
ett led i att alla elever känner sig trygga och trivs
i skolan.

© Bildvision - Visby

Skolan är vackert belägen och med närhet till
skogen. Det finns två skolgårdar för kreativa och
leksugna barn, samt en skogsdunge som ligger
precis bredvid skolan. Skolan har serveringskök
och får sin mat från Romaskolan.
Kontaktinformation
Rektor: Michael Bodell
Telefon: 0498-20 41 05
E-post: michael.bodell@gotland.se
Besöksadress: Endre skola 156
Hemsida: www.gotland.se/endreskola

Kräklingbo skola F-6 - skolan där vi syns och vågar synas
Kräklingbo skola har verksamhet från förskoleklass
till årskurs 6 och fritidshem för de yngre eleverna.
Upptagningsområdet är Östergarn,Gammelgarn,
Kräklingbo och Anga samt Ala. Skolan har ca 40
elever.
Kräklingbo skola ger elever en bra start och goda
förutsättningar för att möta framtida krav. Skolan
ser på varje elev utifrån ett helhetsperspektiv där
höga kunskaper, social kompetens och god hälsa
är viktiga förmågor att ha med sig.

© Bildvision - Visby

Skolans värdegrund vilar på respekt, delaktighet
och inflytande som är en förutsättning för en kreativ och meningsskapande lärandemiljö.

Vår rymliga matsal och vårt tillagningskök gör
att matrasten blir det avbrott på dagen som alla
behöver.

Skolgården är stor och ger god plats för rörelse och
lek. Bland annat finns en linbana, rutschkana och
klätterställning. Eleverna har idrott, slöjd och hemkunskap på Romaskolan dit de åker med buss. Vi
tycker att det är viktigt att eleverna har ett varierat
schema där ämnen och lektioner varvas med rast
och vila.

Kontaktinformation
Rektor: Michael Bodell
Telefon: 0498-20 41 01
E-post: michael.bodell@gotland.se
Besöksadress: Prästgården 233, Kräklingbo
Hemsida: www.gotland.se/kraklingboskola

© Bildvision - Visby

Vänge skola F-6 - fokus på baskunskaper
Vänge skola är en grundskola från förskoleklass
till årskurs 6 med tillhörande fritidshem. Upptagningsområdet är Vänge, Guldrupe, Sjonhem,
Viklau, Buttle och Halla. Eleverna i årskurs 6 erbjuds
plats till högstadiet i Romaskolan. Skolan har ca 55
elever.

het att utveckla sin kreativitet och sina förmågor
till att ta initiativ och att känna ansvar. Alla vuxna
och elever har ett gemensamt ansvar för att skapa
en trivsam och lärande miljö. Skolan har speciella
”Kompisdagar” där äldre och yngre eleverna får
arbeta i grupp med att lösa arbetsuppgifter.

Vänge skola ger eleverna möjlighet att utvecklas
till trygga, självständiga och kritiskt tänkande
människor med intresse för sin framtid. De får förutsättningar för ett livslångt lärande och får arbeta
utifrån sina egna möjligheter. Eleverna ges möjlig-

Vänge skola har en stor och härlig skolgård med
många möjligheter till lek och rörelse. Närheten
till skog och natur utnyttjas flitigt till rörelse och
lek och andra friluftsaktiviteter. Eleverna har idrott
och slöjd på Romaskolan. Vi tycker att det är viktigt

att eleverna har ett varierat schema där ämnen
och lektioner varvas med rast och vila. Vår trevliga
matsal och vårt serveringskök med mat från Romaskolan gör att matrasten blir det avbrott på dagen
som alla behöver.
Kontaktinformation
Rektor: Jennie Nilsson
Telefon: 0498-20 41 02
E-post: jennie.nilsson@gotland.se
Besöksadress: Vänge skolgården 323
Hemsida: www.gotland.se/vangeskola
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Solbergaskolan 4-9 - skolan i centrum
Solbergaskolan är en grundskola med verksamhet
från årskurs 4 till 9 och lokalintegrerad särskola.
Upptagningsområdet är centrala och norra delen av
Visby samt Väskinde/Bro. Skolan har ca 700 elever.
Solbergaskolan skapar förutsättningar för ett livslångt lärande i en miljö som präglas av ömsesidig
respekt och dynamiskt samspel människor emellan.
Alla elever lär sig att ta eget ansvar och att utvecklas
i sitt lärande utifrån egna förutsättningar. Eleverna
ska känna sig stolta över sina prestationer utan att
behöva jämföra sig med andra. På Solbergaskolan

skall alla kunna växa genom att bli sedda, bekräftade och tagna på allvar. Skolan arbetar med att
stärka inflytande, medbestämmande och delaktighet. Elever lär sig demokratiska spelregler genom
praktisk erfarenhet och får inflytande både i sitt eget
lärande och genom olika arbetsgrupper och råd.
Solbergaskolan erbjuder studiegård efter skoltid.
På studiegårdstid får eleverna hjälp av lärare att
göra läxor, inlämningsuppgifter, förberedelser inför
prov eller möjlighet till fördjupningsarbeten. Elever
som börjar på Solbergaskolan kan söka in till sko-

Foto: Barbro Engström

lans musikprofil med utökad timplan i musik. Skolan har egen idrottshall, slöjd och hemkunskapssalar. I direkt anslutning till skolan ligger Solbergabadet. Varje dag serveras en god och varierad lunch
som lagas på plats i skolans egna tillagningskök.
Kontaktinformation
Rektor: Kerstin Andersson
Telefon: 0498-26 97 08
E-post: kerstin.andersson01@gotland.se
Besöksadress: Kung Magnusväg 4, Visby
Hemsida: www.gotland.se/solbergaskolan
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Alléskolan 2-6 - helhetssyn på barns lärande
Alléskolan är en grundskola med verksamhet för
årskurs 2 till 6 och fritidshem. Upptagningsområde
är Lännaområdet i Visby. Skolan har ca 190 elever.
Eleverna i årskurs 7-9 går vidare till Solbergaskolan.
Alléskolan möter varje elev där det befinner sig i
sin utveckling. Den vardagliga verksamheten präglas av ett tryggt och tillåtande förhållningssätt med
en helhetssyn på elevens lärande och växande.
Skolan arbetar för att utveckla och ta tillvara allas
kompetens. Alléskolans pedagogiska ledstång,
som man delar med Humlegårdsskolan, är
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H-U-M-L-E som handlar om att prioritera arbeten
som främjar Hälsa – Utveckling – Medkänsla –
Lärande - Eleven. Synsättet är att varje individ själv
bidrar till att skapa sin kunskap genom att få möjlighet att ta eget ansvar och lösa problem enskilt
och i grupp. Alla uppmuntras till nyfikenheten och
lusten att lära.
Alléskolan har en bra skolgård med mycket stora
grönytor. I direkt anslutning till skolgården har
man tillgång till en spontanidrottsplats. Skolan
använder närområdets idrottshall. Hemkunskap,

slöjd och moderna språk läses på Solbergaskolan.
Skolan har ett eget serveringskök och får sin mat
från gymnasieskolans tillagningskök.
Kontaktinformation
Rektor: Per Wessman
Telefon: 0498-20 41 81
E-post: per.wessman@gotland.se
Besöksadress: Fältgatan 30, Visby
Hemsida: www.gotland.se/alleskolan

Humlegårdsskolan F-1 - utmanar det egna lärandet
Humlegårdsskolan är en grundskola med verksamhet för förskoleklass, årskurs 1 och fritidshem.
Upptagningsområdet är Lännaområdet i Visby.
Skolan har 80 elever. Eleverna i årskurs 2 går vidare till Alléskolan, några hundra meter bort.

det menas att skolan uppmuntra arbeten som
främjar hälsa och utveckling och som lever upp
till och manifesterar medkänsla. Arbetet fokuserar
på och utmanar varje individs eget lärande med
eleven i centrum.

Humlegårdsskolan är skola för de första viktiga
skolåren för sex- och sjuåringar. Klasslärare och en
del av fritidspersonal följer med eleverna när de
byter skola. Skolans pedagogiska ledstång, som
man delar med Alléskolan, är H-U-M-L-E = Hälsa –
Utveckling – Medkänsla – Lärande - Eleven. Med

I ett nära samarbete mellan skola och fritidshem,
där personalen finns i bägge verksamheterna erbjuder skolan god omsorg och en mjuk skolstart.
Humlegårdsskolan har en mycket bra skolgård.
Skolan har en egen idrottshall och man erbjuder
drama som pedagogisk metod för alla barn. Sko-

lan har ett eget serveringskök och får sin mat från
gymnasieskolans tillagningskök.
Kontaktinformation
Rektor: Per Wessman
Telefon: 0498-20 41 81
E-post: per.wessman@gotland.se
Besöksadress: Lännavägen 6, Visby
Hemsida: www.gotland.se/humlegardsskolan

Norrbackaskolan F-6 - rörelse och socialt samspel
Norrbackaskolan är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och tillhörande fritidshem. Upptagningsområdet är i första hand norra delen av Visby och skolan bildar
ett gemensamt skolområde med S:t Hansskolan
och Polhemskolan. Norrbackaskolan har ca 200
elever. Eleverna går vidare till Solbergaskolan i
årskurs 7-9.
Norrbackaskolan erbjuder en trygg och tillgänglig lärmiljö för alla elever 6-13 år. Vi arbetar för
att eleverna ska lämna skolan med gott självför-
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troende och goda kunskaper. Skolan har en bra
skolgård med möjligheter till många olika aktiviteter. Vi arbetar ständigt med att utveckla rastverksamheten på skolan, vilket gynnar det sociala samspelet samt inbjuder till daglig rörelse.

ningen. Norrbackaskolan har egen idrottshall
och slöjdsal. Hemkunskap, musik och moderna
språk läses på Solbergaskolan. Skolan har ett
eget tillagningskök.

Skolan har fem fritidshem som alla på olika sätt
samverkar med skolan och stärker utvecklingen
under elevernas hela dag.

Kontaktinformation
Rektor: Henrik Hammarskjöld
Telefon: 0498 - 26 94 84
E-post: henrik.hammarskjold@gotland.se
Besöksadress: Vallgravsgatan 2, Visby
Hemsida: www.gotland.se/norrbackaskolan

Närheten till stranden, havet och andra naturoch kulturområden ger stora möjligheter i utbild-
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Polhemskolan F-6 - med fokus på naturvetenskap och de globala målen
Polhemskolan är en ny grundskola, som startade
läsåret 2019/20, med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Upptagningsområdet är i första hand norra delen av Visby och
bildar med S:t Hansskolan och Norrbackaskolan, ett gemensamt skolområde. Polhemskolan
kommer att ha ca 200 elever när den är färdigutbyggd. Eleverna går vidare till Solbergaskolan i
årskurs 7-9.
Naturvetenskapliga ämnena och FN:s 17 globala
mål för hållbar utveckling är en självklar utgångs-

punkt i vår undervisning. Vi har inlett ett samarbete med SWEDESD, det internationella centret för lärande för hållbar utveckling vid Uppsala universitet, som har arbetet med de globala
målen som sitt ansvarsområde. Fenomenalen
Science Center kommer också vara en naturlig
samarbetspartner för nya Polhemskolan.
Skolan har en väl tilltagen skolgård med möjligheter till olika aktiviteter. Vi har nära till havet och
andra natur- och kulturområden. På området där
skolan är belägen finns verksamheter från för-

S:t Hansskolan F-6 - rörelse och socialt samspel
S:t Hansskolan är en grundskola med verksamhet
från förskoleklass till årskurs 6 med tillhörande
fritidshem. Upptagningsområdet är i första hand
Visby innerstad och bildar med Norrbackaskolan
och Polhemskolan ett gemensamt skolområde.
S:t Hansskolan har ca 200 elever. Eleverna går
vidare till Solbergaskolan i årskurs 7-9.
S:t Hansskolan erbjuder en trygg och tillgänglig lärmiljö för alla elever 6-13 år. Vi arbetar för att
eleverna ska lämna skolan med gott självförtroende och goda kunskaper. Skolans gård är fram-
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för skolhuset och tvärs över gränden ligger ”Ödis”
en grönyta med lekutrymme och lekredskap. Vi
arbetar ständigt med att utveckla rastverksamheten på skolan, vilket gynnar det sociala samspelet samt inbjuder till daglig rörelse. Skolan har
fem fritidshem som alla på olika sätt samverkar
med skolan och stärker utvecklingen under elevernas hela dag.
I skolans omedelbara närhet finner man havet,
stranden, flera parker och kulturområden såsom
Almedalen, Hästarnas dal och Paviljongsplan.

skola till vuxenutbildning. Hemkunskap, musik
och moderna språk läses på Solbergaskolan. Slöjdundervisningen sker innevarande läsår på Norrbackaskolan. Skolan har ett serveringskök och får
sin mat från Wisbygymnasiet.
Kontaktinformation
Rektor: Henrik Hammarskjöld
Telefon: 0498 - 26 94 84
E-post: henrik.hammarskjold@gotland.se
Besöksadress: Norra Hansegatan 16 F, Visby
Hemsida: www.gotland.se/polhemskolan
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S:t Hansskolan har egen idrottshall. Slöjd läses
på Norrbackaskolan. Hemkunskap, musik och
moderna språk läses på Solbergaskolan. Skolan
har ett serveringskök och får sin mat från Norrbackaskolan.
Kontaktinformation
Rektor: Henrik Hammarskjöld
Telefon: 0498 - 26 94 84
E-post: henrik.hammarskjold@gotland.se
Besöksadress: S:t Hansgatan 32, Visby
Hemsida: www.gotland.se/sthans
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Tjelvarskolan F-3 - lustfyllt lärande
Tjelvarskolan är en grundskola med verksamhet
från förskoleklass till årskurs 3 inklusive tal- och
språkklass och fritidshem. Upptagningsområdet är
Bingebyområdet och Östra Vi, Visby. Skolan har ca
165 elever. Eleverna går vidare till Solbergaskolan
då de börjar i årskurs 4.
Tjelvarskolan inriktar sig på att alla elever ska
känna sig trygga och komma till skolan med
glädje. Eleverna uppmuntras till nyfikenhet, lust att
lära och ges goda förutsättningar för att utvecklas till självständiga, ansvarstagande och kreativa

människor. Man arbetar med värdegrundsfrågor
för att skapa trygga grupper och tolerans för varandras olikheter. Skolan har årligen ett återkommande hälsotema i syfte att ge barnen förutsättningar för en god hälsa och trivsel. Föräldrarna är
en viktig resurs och skolan strävar efter öppen dialog för att tillsammans med föräldrar på bästa sätt
kunna tillgodose elevernas behov.
Skolan har en god utemiljö med tillgång till både
asfaltsområde och grönområden. Man har en egen
skolskog som endast ligger på fem minuters pro-

menadavstånd. Skolskogen ger bra och värdefulla
undervisningsmöjligheter och skolan har tillgång
till bostadsområdets lekpark. Tjelvarskolan har
egen idrottshall och slöjdsal. Skolan har även ett
eget tillagningskök.
Kontaktinformation
Rektor Ingemar Andersson
Telefon: 0498-26 90 78
E-post: ingemar.andersson@gotland.se
Besöksadress: Rutegatan 5b, Visby
Hemsida: www.gotland.se/tjelvarskolan

Väskinde skola F-6 - där äventyret väntar runt hörnet
Väskinde skola är en grundskola med verksamhet
från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem.
Upptagningsområdet är Väskinde, Lummelunda
och Bro socknar. Skolan har ca 230 elever. Eleverna går vidare till Solbergaskolan i årskurs 7-9.
Väskinde skola erbjuder en trygg och hälsobefrämjande lärmiljö, goda kunskaper, tillsyn
och social fostran för alla barn från 6-13 år. Stor
hänsyn tas till varje individs behov och förutsättningar. Skolan arbetar för en verksamhet där alla
känner sig trygga och får möjlighet att utveckla

lusten att lära. Arbetet bygger på glädje och
gemenskap och att skapa en fin kontakt mellan
äldre och yngre barn. Alla elever får möjlighet att
se sammanhang och mål tidigt och visa att skolan
och livet hör ihop. Skolan och fritidshemmen har
ett väl utvecklat samarbete.
Skolan arbetar aktivt med äventyrspedagogik.
Eleverna får då uppleva och lära med alla sinnen.
Väskinde skolområde erbjuder en mycket stimulerande utemiljö med lekredskap, hinderbana,
fotbollsplaner och stora ytor för fri lek. Väskinde
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skola har egen idrottshall, musik- och slöjdsalar.
Hemkunskap och moderna språk läses på Solbergaskolan. Skolan har eget tillagningskök.
Kontaktinformation
Rektor: Jan Östre
Telefon: 0498-26 93 32
E-post: jan.ostre@gotland.se
Besöksadress: Prästgården 417, Visby.
Hemsida: www.gotland.se/vaskindeskola
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Kommunala grundskolor i södra Visby och Eskelhem

Södervärnskolan 4-9 - trygghet, kunskap och utveckling
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Södervärnskolan är en grundskola med verksamhet för elever i årskurs 4 till 9 från höstterminen
2019. Upptagningsområdet är södra Visby, Eskelhem, Västerhejde, Träkumla och Stenkumla. Skolan har ca 550 elever.

social kompetens som följd. En förutsättning för
elevernas lärande är att lärarna kan peka ut nästa
steg i utvecklingsprocessen. Detta ger eleverna
möjlighet till en målbild att sträva mot och de ska
veta på vilket sätt de ska ta sig dit.

trygghet för eleverna. Kurator och skolsköterska
finns på skolan dagligen. Södervärnskolan har en
bra idrottshall och tillgång till egna salar för hemkunskap och slöjd. Skolan har ett eget tillagningskök samt ett skolbibliotek.

Södervärnskolan arbetar aktivt med att lägga
grunden för ett gott lärandeklimat genom att
skapa goda relationer så att eleverna trivs och är
trygga. I undervisningen är utgångspunkten den
enskilde elevens behov och förmåga som utvecklas i grupp, med god samarbetsförmåga och

Eleverna ska lämna skolan som kunskapssökande
och kritiskt granskande individer med gott självförtroende, humanistiska värderingar och engagemang. Skolan ligger långt framme vad gäller
digitala lärande verktyg. På skolan finns bibliotekarie, skolvärdinna och elevvärd som en extra

Kontaktinformation
Rektor: Marcus Larsson
Telefon: 0498-26 95 94
E-post: marcus.larsson@gotland.se
Besöksadress: Stenkumlaväg 35, Visby
Hemsida: www.gotland.se/sodervarnskolan
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Gråboskolan F-6 - prioriterar tidig läsinlärning och goda kunskaper
Gråboskolan är en grundskola med verksamhet
från förskoleklass till årskurs 6, fritidshem, storbarnsfritidshem och lokalintegrerad samundervisningsklass. Upptagningsområdet är södra
Visby. Skolan har ca 230 elever. Eleverna går
vidare till Södervärnskolan i årskurs 7-9.
Gråboskolan fokuserar på att ge elever trygghet, trivsel och goda kunskaper. Skolan värderar kunskaper högt, vi tycker även det är viktigt
med rörelse och hälsa och hur vi är mot varandra.
Arbetet med tidig läsinlärning prioriteras. Som ett

led i detta samarbetar vi med Gråbobiblioteket
kring bland annat läsmedaljen. Skolan är mångkulturell - vi lär av varandra och tar tillvara på varandras olikheter. Gråboskolan arbetar med NTA
(Natur och teknik för alla).
Skolgården är rymlig och vetter mot Furulundskogen, som har en grillplats och sittplatser för
uteundervisning. En spontanidrottsplats finns på
skolgården. Vi har egen idrottshall och slöjdsal.
Vi ligger i framkant när det gäller undervisningslokaler. Gråboskolan har egen restaurang där

maten lagas av utbildade kockar.
Kontaktinformation
Rektor: Jörgen Norström
Telefon: 0498-26 96 12
E-post: jorgen.norstrom@gotland.se
Besöksadress: Gråbotorg 13, Visby
Hemsida: www.gotland.se/graboskolan

Lyckåkerskolan F-3 - skolan där alla kan, vill och vågar
Skolan omfattar förskoleklass, grundskola och
fritidshem. Skolan tar emot elever från Lyckåkerområdet i Visby, Träkumla och Stenkumla. Antal
barn/elever är ca 220 i skolan varav ca 190 barn
går på fritidshemmet.

I skolan finns tillgång till bibliotek, lärstudie, lärlab, ateljé, idrottshall och två fina matsalar. Vi har
en stor härlig skolgård som inbjuder till såväl
spontan lek som planerad uteverksamhet tillsammans med våra pedagoger.

Lyckåkerskolan ligger fint placerad i ett äldre villaområde i Visby. Skolan byggdes år 1964 då som
en årskurs 1-3 skola. I dag har flera skolhus tillkommit och flera av husen är nyrenoverade.

Vår mat får vi från Södervärnsskolans tillagningskök som ligger på gångavstånd från vår skola.

Kontaktinformation
Rektor: Ann-Kristin Munter
Telefon: 0498-26 96 11
E-post: ann-kristin.munter@gotland.se
Besöksadress: Lövängsgatan 5, Visby
Hemsida: www.gotland.se/lyckaker

Dags att välja grundskola 2020
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Terra Novaskolan F-6 - vi har fokus på elevernas utveckling
Terra Novaskolan är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6. Skolan har ett
fritidshem med tre avdelningar. Upptagningsområdet är Terra Nova och för närvarande går ca 190
elever här. Elever i årskurs 7 går vidare till Södervärnsskolan.
Terra Novaskolan ligger i ett naturskönt område
som tillsammans med skolgården ger många möjligheter till lärande utelek. Här finns fotbollsplaner,
skolskog, kulle och skateboardbana. Vi har organiserade rastaktiviteter. Skolan har egen idrottshall.

© Bildvision - Visby

Från årskurs fyra har eleverna vissa idrottslektioner
på Gråboskolan, där de även har slöjd. Skolan har
tillagningskök där vällagad mat kompletteras med
ett fräscht salladsbord.

Vi har under året utvidgat vårt miljötänk med
odlingslådor och insektshotell som eleverna tillverkat. Vi försöker också använda vår närhet till Östersjön som kunskapskälla och inspiration.

Skolan har behöriga och engagerade lärare och fritidspedagoger som arbetar för att alla elever ska
få goda kunskaper och stark självtillit. Från innevarande läsår har vi två lärare i varje klass. Undervisning och lärande följs upp genom språkplan och
matematikplan. Personalen på skolan har stort
fokus på hållbarhet kring undervisning och miljö.

Kontaktinformation
Rektor: Carina Lindby
Telefon: 0498-26 90 77
E-post: carina.lindby@gotland.se
Besöksadress: Buntmakargatan 59, Visby
Hemsida: www.gotland.se/terranova

© Bildvision - Visby

Västerhejde skola F-6 - den naturliga mötesplatsen för utveckling
Västerhejde skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem.
Vi har idag 273 elever samt en hög andel legitimerade pedagoger och en väl fungerande elevhälsa. Skolans upptagningsområde är Västerhejde.
Från årskurs 4 omfattas även Eskelhem, Tofta och
Gnisvärd i upptagningsområde. Eleverna i årskurs
6 går sedan vidare till på Södervärnsskolan i årskurs 7. Där undervisas även årskurs 6 i moderna
språk och hemkunskap.
Gemenskap, Kunskap och Kamratskap är våra led-
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ord i arbetet på skolan. Vi har vi ett trygghetsteam
och en kamratstödjargrupp som träffas regelbundet och ett väl fungerande elevråd. Skolan har
sedan 30 år tillbaka ett samarbete med SOS-barnbyar. Vi deltar årligen i World Childrens Prize där
barn i världen får rösta fram en person som gjort
något extra i arbetet för barns rättigheter.
Skolans lokaler har under de senaste åren blivit
renoverade, vilket gjort att vi nu har en ny fin matsal och upprustade klassrum. Skolan har en stor
skolgård som inbjuder till lek och aktiviteter. Vi har

en skolträdgård där klasserna kan odla grönsaker
och blommor och en skolskog som ger möjligheter att arbeta med miljö och hälsa. Skolan har serveringskök och får sin mat från Södervärnskolan.
Kontaktinformation
Rektor: Eva-Karin Rönnfors
Telefon: 0498-20 48 26
E-post: eva-karin.ronnfors@gotland.se
Besöksadress: Toftavägen 157
Hemsida: www.gotland.se/vasterhejdeskola

Eskelhem skola F-6 - den lilla skolan med det stora hjärtat
Eskelhem skola är en grundskola med verksamhet
från förskoleklass till årskurs 3 och fritidshem. Vi
har också både praktiskt och pedagogiskt samarbete med förskolan som just flyttat in bredvid oss
i nyrenoverade lokaler. Upptagningsområde är
Eskelhem, Tofta och Gnisvärd. Skolan har idag 32
elever. Eleverna går vidare till Västerhejde skola i
årskurs 4.
I Eskelhem skola är det viktig att alla känner sig
trygga och blir sedda. Skolan utvecklar undervisningen genom att blanda teori och praktik där

moderna lärverktyg är en självklar del av undervisningen. Eleverna har var sin iPads som används
för att kommunicera, skriva, fotografera, filma,
dokumetera och lära med hjälp av olika appar.
Skolan har ett fadderbarn i Bangladesh, något
eleverna själva tog beslut om.
Eleverna åker en gång i veckan till Västerhejde skola med buss för att ha idrott och slöjd. Fritidspersonalen är delaktig i skolans verksamhet. På rasterna
erbjuds organiserade lekar tillsammans med
fritidspersonalen. Eskelhem skola har en underbar
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skolgård med skog och stora gräsytor. Vi har eget
tillagningskök och kokerska som lagar all mat åt
oss. Det finns en föräldraförening knuten till skolan
som bland annat möjliggör för eleverna att åka till
Stora Karlsö någon gång under sin skoltid.
Kontaktinformation
Rektor: Eva-Karin Rönnfors
Telefon: 0498-20 48 26
E-post: eva-karin.ronnfors@gotland.se
Besöksadress: Prästgården, Eskelhem
Hemsida: www.gotland.se/eskelhem

Kommunala grundskolor på sydvästra Gotland
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Klinteskolan F-9 - skolan med höga förväntningar
Klinteskolan är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 och fritidshem som är uppdelat i småbarnsfritids och storbarnsfritids. Upptagningsområdet är Klintehamn med omnejd. Skolan har ca 280 elever. På
skolan finns även den kommungemensamma
särskilda undervisningsgruppen Hamnen, för
elever i årskurserna 4-9 med behov av förstärkt
särskild stöd.
Klinteskolan är en skola för ALLA elever. Vi lägger
stor vikt vid att alla elever blir sedda och vi är väl-

komnande mot varandra. Hos oss möts eleverna
av engagerad personal. Acceptans och förståelse
för varandras olikheter är ledord i vår verksamhet. Små och stora elever har sina klassrum sida
vid sida. Det skapar ansvarskänsla och trygghet.
Arbetsglädje är en viktig faktor i vår verksamhet och vi har höga förväntningar på både elever
och vuxna i skolan. Vi arbetar med tidiga insatser
för att varje elev ska nå upp till satta kunskapsmål. Skolan har två profilområden: internationellt arbete och musikföreställningar. Vi behöver
inte ta oss någon annanstans då både slöjd- och

idrottssalar samt bibliotek finns inom skolans
verksamhet. Skolgården är stor med klättervägg,
spontanidrottsplats och det är nära till skog, grönområden och idrottsplats. Skolan har ett eget
tillagningskök och en stor, fin matsal.
Kontaktinformation
Rektor: Jessica Nilsson
Telefon: 0498-20 48 83
E-post: jessica.nilsson@gotland.se
Besöksadress: Skolgatan 3, Klintehamn
Hemsida: www.gotland.se/klinteskolan

Dags att välja grundskola 2020
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Sanda skola F-5 - glädje, elevinflytande, trivsel och lust att lära
Sanda skola är en grundskola med verksamhet
från förskoleklass till årskurs 5 och fritidshem.
Upptagningsområdet är Sanda, Mästerby, Västergarn, Väte och Hejde. Skolans elever i årskurs 6
flyttar vidare till högstadiet i Klinteskolan. Skolan
har ca 80 elever.
Sanda skola arbetar för att alla ska känna sig
trygga, trivas och få möjlighet att utveckla lusten
att lära. Eleverna får möjlighet till inflytande i sin
skolvardag och ta ansvar för sitt lärande. Språket
har en nyckelställning i skolarbetet och har stor

betydelse för den personliga utvecklingen och
integriteten. Genom språket sker kommunikation
och samarbete med andra. Det är viktigt att eleverna utvecklar social kompetens och samarbetsförmåga så att respekt och arbetsro råder.
Sanda skola har en fantastisk skolgård med stora
möjligheter till olika uteaktiviteter. Naturen runt
skolan är en viktig tillgång i utbildningen och nyttjas av både skola och fritidshem. Sanda skola har
en egen, liten idrottssal. Till större elevgrupper
använder vi Klinteskolans idrottshall. Även slöjd

och musik läses från år 3 på Klinteskolan. Bokbussen besöker skolan och eleverna besöker kommunbiblioteket för att stimulera läslusten. Skolan
har serveringskök och får sin mat från Klinteskolan.
Kontaktinformation
Rektor: Jessica Nilsson
Telefon: 0498-20 48 83
E-post: jessica.nilsson@gotland.se
Besöksadress: Prästgården 597, Sanda
Hemsida: www.gotland.se/sandaskola

Kommunala grundskolor på södra Gotland

Högbyskolan F-9 - trygghet och studiero för alla elever
Högbyskolan är en grundskola med verksamhet
från förskoleklass till årskurs 9 och fritidshem.
Upptagningsområdet är södra Gotland. Skolan
har ca 320 elever.
På Högbyskolan arbetar vi för att ge eleverna
trygghet och studiero. Vi har höga förväntningar
på våra elever. De ges tydliga mål och förutsättningar att nå höga resultat genom ett stödjande
klimat. Eleverna får lära sig ta ansvar för sina handlingar och sin egen inlärning och vi tycker det är
viktigt att eleverna känner tillfredsställelse och
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glädje i det de gör och i de resultat man uppnår.
Facksalar för praktiskt-estetiska ämnen (bild, hem
– och konsumentkunskap, musik och slöjd) och
naturorienterade ämnen (biologi, fysik, kemi och
teknik) är förutsättningar för att nå goda resultat i
ämnen med praktiska och laborativa inslag.
Högbyskolan har, med sitt läge mitt i Hemse,
stora möjligheter att erbjuda olika aktiviteter eftersom vi har nära till simhall, idrottshall och ishall
samt bibliotek. Vår skolgård har stora utrymmen
med plats för olika aktiviteter för elever i olika åld-

rar. Vi tycker också det är viktigt att eleverna har
ett varierat schema där ämnen/lektioner varvas
med rast och vila. Vi har en stor matsal och eget
tillagningskök.
Kontaktinformation
Rektor: Vicky Lindeborg
Telefon: 0498-20 49 58
E-post: vicky.lindeborg@gotland.se
Besöksadress: Jacob Gråbergsplats 6, Hemse
Hemsida: www.gotland.se/hogbyskolan

Foto: Barbro Engström

Garda skola F-6 - för helhet och närhet
Garda skola är en grundskola med verksamhet
från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem.
Upptagningsområdet är Garda, Etelhem, Alskog,
Ardre, Lye, När och Lau. Skolan har ca 95 elever.
Eleverna i årskurs 7-9 går vidare till Högbyskolan.
Garda skola arbetar för att alla elever är allas elever. Eleverna ska känna sig trygga, ha inflytande
och bli sedda. Verksamheten präglas av en skola
där rörelse, lek, idrott och hälsa är en viktig del
och där idrottshallen är en naturlig träffpunkt för
skolan och de lokala idrottsklubbarna. Eleverna

får varje år vara med om olika framträdanden
där de tränar sig i att agera och framträda inför
publik. Skolan har faddersystem för att skapa god
stämning på skolan.
Skolgården har bl a en linbana och kompisgunga.
Närhet till idrottsplats och fina naturområden används för natur- och miljöstudier. Moderna språk
och hemkunskap läses under årskurs 6 på Högbyskolan. Garda skola har ett eget tillagningskök.

Kontaktinformation
Biträdande rektor: Emma Jansson
Telefon: 070-765 85 81
E-post: emma.jansson02@gotland.se
Besöksadress: Garde Högulds 411
Hemsida: www.gotland.se/gardaskola

Havdhem skola F-6 - skolvardag med sammanhang och helhet
Havdhem skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem.
Skolan har ca 70 elever. Upptagningsområdet är
Grötlingbo, Eke, Näs, Hablingbo, Silte, Rone, Alva
och Havdhem. Eleverna i årskurs 7-9 går vidare till
Högbyskolan.
Skolan sätter alla elever i centrum och ger varje
elev en meningsfull skolvardag med sammanhang
och helhet. Skolans mål är att varje elev ska gå ut
skolan med självkänsla och tillit till sin egen kapacitet, där självförtroendet finns att våga ta steget

från att drömma till att förverkliga drömmen.
Eleverna får delaktighet och medbestämmande
genom klassråd, elevråd samt skolråd. I skolan
får eleverna fortlöpande möjlighet att träna sin
förmåga att samarbeta och fungera i olika gruppkonstellationer samt möta fler vuxna. Genom
detta och det kamratstödjande arbetet förebygger vi mobbning och ger eleverna en hög social
kompetens. Skolan bedriver ett aktivt skolutvecklingsarbete genom IT.
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Skolskogen och skolgården bjuder in till lek och
rörelse, vilket utvecklar alla sinnen. Havdhem skola har en egen idrottshall och slöjdsal. Hemkunskap och moderna språk läses på Högbyskolan i
Hemse. Skolan har ett eget tillagningskök.
Kontaktinformation
Biträdande rektor: Irene Pettersson
Telefon: 070-083 28 87
E-post: irene.pettersson@gotland.se
Besöksadress: Prästvägen 30, Havdhem
Hemsida: www.gotland.se/havdhemskola
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Stånga skola F-6 - med värme och gemenskap
Stånga skola är en grundskola med verksamhet
från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem.
Upptagningsområdet är Stånga, Burs, Linde och
Lojsta. Skolan har ca 90 elever. Eleverna i årskurs
7-9 går vidare till Högbyskolan.
Stånga skola har ett positivt klimat vilket utvecklar relationerna mellan eleverna och ökar självtilliten. Vi har stor gemenskap där alla elever är alla
vuxnas ansvar. Elevernas inflytande och medverkan värdesätts högt liksom att utveckla kreativitet, företagsamhet, miljömedvetenhet och känsla

för hembygdens kultur och natur. I skolans närhet
finns många natur- och kulturhistoriska platser. Bl.a
natur- och kulturstigen längs Strömmaån och det
vackra Stabbgardsänget.
Skolgården är stor med möjlighet till många olika
rastaktiviteter. Skolan har anlagt två ”uteklassrum”
med lägerplats i närområdet. I närområdet finns
även bowlinghall, tennisbanor och Malmen.

Öja skola ger alla elever en meningsfull skolvardag med sammanhang och helhet. Alla elever ska
på något sätt bli uppmuntrade och sedda varje
dag. Skolans mål är att varje elev ska gå ut skolan
med självkänsla och tillit till sin egen kapacitet, där
självförtroendet finns att våga ta steget från att
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Kontaktinformation
Biträdande rektor: Emma Jansson
Telefon: 070-765 85 81
E-post: emma.jansson02@gotland.se
Besöksadress: Stånga Gumbalde 825
Hemsida: www.gotland.se/stangaskola

Eleverna har idrott och slöjd i Garda skola. Moderna
språk och hemkunskap läses under årskurs 6 på

Öja skola F-6 - från dröm till förverkligande
Öja skola är en grundskola med verksamhet från
förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Upptagningsområdet är Fide, Hamra, Vamlingbo, Sundre
och Öja. Eleverna i årskurs 7-9 går vidare till
Högbyskolan. Skolan har ca 40 elever.

Högbyskolan. Skolan har ett eget tillagningskök.

drömma till att förverkliga drömmen.
Delaktighet och inflytande får eleverna genom
klassråd, elevråd och skolråd. Genom kamratstödsgrupper arbetar man förebyggande mot mobbning och ger eleverna en hög social kompetens.
Skolan har ett aktivt IT-utvecklingsarbete, interaktiva tavlor m.m. som stöd i utbildningen.
Skolgården har rejäla gröna lekytor, fotbollsplan
och träddungar med cykelstigar för trampcyklar.
Öja skola har en egen idrottshall och slöjdsal. Hem-
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kunskap läses på Högbyskolan i Hemse. Moderna
språk och hemkunskap läses under årskurs 6 på
Högbyskolan. Skolan har ett eget tillagningskök.
Kontaktinformation
Biträdande rektor: Irene Pettersson
Telefon: 070-083 28 87
E-post: irene.pettersson@gotland.se
Besöksadress: Skolvägen 12-16, Burgsvik
Hemsida: www.gotland.se/ojaskola

Fristående grundskolor i Visby

Foto: Atheneskolan

Atheneskolan F-9 - här växer eleverna till självständiga, kreativa och
frimodiga människor
Atheneskolan är en fristående grundskola för år F-9
med drygt 300 elever. Vår vision är att skapa självständiga, kreativa och frimodiga människor. Det
gör vi genom att visa uppskattning och respekt för
individerna samt ge utrymme för elevernas egen
kreativitet. För detta krävs en välutbildad, engagerad och medveten personal. Det har vi!

lan omfattar även fritidsverksamhet och förskoleverksamhet. Barnen kan därmed börja vid ett års
ålder och fortsätta här tills de är 15 år. På skolan
finns ett komplett elevhälsoteam med samtliga
professioner. Skolmaten satsar vi extra på och har
egna kockar som lagar all mat från grunden med
närproducerade livsmedel så långt det är möjligt.

Skolan finns på Visborgsområdet i södra Visby
och är enparallellig år F-6 och tvåparallellig i år
7-9. Det ger oss en bra blandning mellan yngre
och äldre elever, en fantastisk möjlighet till samspel och åldersintegrerade aktiviteter. Athenesko-

Skolans profilämnen är dans, fäktning och spanska.
Eleverna ges via dans och fäktning möjlighet att
utveckla sin motorik och rörelseglädje. Spanskan
startar i lekfulla former från förskoleklass och undervisningstiden utökas med stigande ålder till att

bli elevernas tredje språk i högstadiet. Hos samtlig
personal finns ett stort engagemang för elevernas
trivsel, lärande och utveckling. Vi är övertygade om
att alla elever med rätt förutsättningar kan nå sin
fulla potential.
Kontaktinformation
Rektor: Kristin Nilsson
Telefon: 0498-20 09 70
E-post: atheneskolan@pysslingen.se
Besöksadress: Visborgsallén 24, Visby
Hemsida: www.pysslingen.se/atheneskolan

Foto: Guteskolan

Guteskolan F-9 – det självklara valet
Guteskolan har både förskolor, förskoleklass,
grundskola och gymnasieskola. För elever i F-6 satsar vi på rörelsepass varje dag där eleverna får röra
på sig och på ett roligt sätt aktivera sig. Alla dagar
börjar med att eleverna bjuds på en näringsriktig
frukost för att de ska få massor av energi. F-6 har
också fler idrottspass i veckan än ordinarie timplan.
Guteskolans högstadium (årskurs 7-9) har en tydlig
hälsoprofil - vi rör oss mot framtiden. I enlighet
med de senaste vetenskapliga rönen så behövs fler
pulshöjande aktiviteter i skolan. Vi har därför infört
fyra rörelsepass i veckan på vardera 45 minuter
plus ett långt idrottspass. Timplanen har utökats

med mer än det dubbla antalet timmar i idrott.
Varje morgon klockan 8.00 startar skoldagen med
rörelsepass eller det ordinarie idrottspasset. Vi samarbetar med många gotländska idrottsföreningar.
Även högstadieeleverna bjuds på frukost direkt
efter rörelsepasset.

språk kan man kan välja mellan franska, ryska, tyska och spanska. Guteskolan har ett eget kök där vi
lagar hälsoriktig, närproducerad och i mesta möjliga mån, kravmärkt mat. Idag har Guteskolan ca
580 elever varav 100 barn i förskolorna, 230 elever i grundskolan och 250 elever på gymnasiet.

Vi arbetar dessutom med blockläsning, det vill
säga att man har långa men få lektioner per dag.
På det sättet blir det enklare att fokusera och hinna
tänka klart. Varje vecka erbjuder vi också läxpass
efter skoltid på tisdagar och torsdagar klockan
15.00-16.00. Guteskolan har egna lokaler för idrott,
slöjd, hemkunskap, musik, bild och NO. I moderna

Kontaktinformation
Rektor: Anna Engström
Telefon: 0498-65 11 77
E-post: anna@guteskolan.se
Besöksadress: Broväg 8, Visby
Hemsida: www.guteskolan.se
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Foto: Montessoriskolan
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Montessori Friskola F-6 – tillvaratar varje elevs unika potential
Montessoriskolan har verksamhet för förskola,
förskoleklass och årskurs 1-6 i vackra lokaler på
A7-området i Visby. Skolan har 80 elever. Vi startade
vår verksamhet 1996 och är Gotlands äldsta friskola.
Montessoripedagogiken är en pedagogik som
utgår från barnets behov, såväl socialt som kunskapsmässigt. Undervisningen sker i åldersblandade klasser med långa arbetspass då eleverna tränar sin förmåga att planera själva. Skolan har fyra
hörnstenar som utgår från Montessoripedagogiken:
TRYGGHET * ANSVAR * ARBETSRO * LUST ATT LÄRA.

Skolans målsättning är att ge alla elever en trygg
vardag där de utvecklas till ansvarstagande och
självständiga elever i en välordnad, vacker, varm
och inspirerande miljö. En miljö där alla blir accepterade för den man är, där eleverna i samspel mellan olika åldrar utvecklar sin sociala kompetens.
Att eleverna ska ha goda studieresultat utefter sina
förutsättningar är en självklarhet!
Vi har idrott i intilliggande A7-hallen. Eleverna har språkval, träslöjd och hemkunskap på

Södervärnsskolan. Skolan har ett eget tillagningskök - det enda kravcerifierade skolköket på
Gotland - och lagar maten från grunden. Frukost
serveras till alla elever varje morgon.
Kontaktinformation:
Rektor: Tina Örnberg
Telefon: 0498-27 81 44
E-post: tina@montessorigotland.se
Besöksadress: Artillerigatan 13, Visby
Hemsida: www.montessorigotland.se

Foto: Orionskolan

Orionskolan F-9 – Visby Waldorfskola
”Ta emot barnet med vördnad, fostra det
med kärlek, lämna det i frihet. ” Rudolf Steiner.
Orionskolan är en av ca 1100 waldorfskolor i världen. Skolan har verksamhet från förskoleklass till
årskurs 9 samt fritidshem och ca 140 elever.
Waldorfpedagogiken är en upplevelsepedagogik.
Teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen samverkar i undervisningen där elever och lärare skapar läroböcker tillsammans. Schemat är anpassat
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till elevens naturliga dagsrytm. Teoretiska ämnen
på förmiddagen, hantverk och andra praktiska
ämnen senare på dagen. Klassrummen är ombonade med åldersanpassad färgsättning, möbler
och dekorationer. Mycket sammanhållning skapas
i gemensamma händelser såsom årstidsfesterna,
projektveckorna, marknad och friluftsdagar.
Maten lagar vi från grunden, av ekologiska och
närproducerade råvaror efter säsong. Fritidsverksamheten bygger på fri lek. Den fria leken ger

barnen tillfällen att utveckla fantasi och kreativitet
samtidigt som barnen får tillfällen att bearbeta sina
upplevelser. Orionskolan utvecklar hela människan
i tanke, känsla och vilja. Huvud – Hjärta – Hand.
Kontaktinformation
Rektor: Kalle Edéus
Telefon: 0498-21 21 90, 073-616 42 22
E-post: orionskolan@orionskolan.se
Besöksadress: Artillerigatan 8, Visby
Hemsida: www.orionskolan.se

Fristående grundskolor på södra Gotland

© Bildvision - Visby

Atheneskolan Fardhem F-6 - den lilla friskolan med naturen runt hörnet
Athene Fardhem är den lilla friskolan på södra Gotland med den stora skolans resurser. Här arbetar
vi med konstarter som grund och ger eleven möjlighet att utveckla sin kreativitet och bygga tilltro
till sin egen förmåga. Eleven ska känna glädje över
sina resultat och se nya möjligheter till framgång.
Miljön runt skolan är den bästa tänkbara och den
utnyttjar vi så ofta vi kan! Personalen är både
engagerad och målinriktad. Vi arbetar medvetet
med att synliggöra lärandet och göra eleverna delaktiga i sin egen lärandeprocess. Tydliga mål och
höga förväntningar präglar vardagen i skolan.

På skolan finns speciallärare på deltid, samt ett
komplett elevhälsoteam med skolsköterska, skolläkare, skolkurator och skolpsykolog vid behov.
Athene Fardhem omfattar även fritidsverksamhet och förskoleverksamhet. Barnen kan därmed
börja vid 1 års ålder och fortsätta här tills de är
12 år. Hos oss går eleverna i mindre klasser som
är uppdelade i F-1, 2-3 och 4-6. Flera elever väljer sedan Atheneskolan i Visby när det är dags för
högstadiet. Till Atheneskolan i Visby har eleverna i
Fardhem förtur i år 7.

Skolmaten satsar vi extra på och skolan har egna
kockar i Visby som lagar maten. Maten lagas från
grunden med närproducerade livsmedel så långt
det är möjligt. Athene Fardhem är den lilla skolan
med det stora hjärtat.
Kontaktinformation
Rektor: Kristin Nilsson
Telefon: 0498-20 09 70
E-post: atheneskolan@pysslingen.se
Besöksadress: Fardhem skola
Hemsida: www.pysslingen.se/atheneskolan

Jämför förskolor och grundskolor

På www.gotland.se/jamforservice kan du jämföra förskolor och grundskolor på Gotland.
Du får en enkel översikt av fakta, statistik och resultat från regionens
egna undersökningar och nationella undersökningar.
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