Idrott och Hälsa

Valmöjligheter
inför årskurs 7

Söderskolan, Jernvallskolan och Murgårdsskolan erbjuder möjlighet till 1,5 timme idrottsprofil inom ramen för
elevens val.
Det innebär att eleverna utöver de ordinarie lektionerna i idrott och hälsa kan utöva sin specialidrott. Vi
samarbetar med idrottsföreningar i Sandviken. Under läsåret 2014/15 har vi erbjudit bandy, innebandy,
ishockey, fotboll, konståkning och skidor.

Sandvikens kommunala grundskolor

Hösten 2015 utökas alternativen inför valet till årskurs 7 med ytterligare en
skola -Norrsätraskolan . Nyhet!
Vårdnadshavare till elever i årskurs 6 anmäler val av grundskola för årskurs 7 via
kommunens e tjänst. För att logga in på e-tjänsten använder du e-legitimation.
http://sandviken.se/etjanster
Om du inte har möjlighet att göra valet via e-tjänsten finns blanketter att hämta på
kommunens skolor och på Kunskapskontoret, Sätragatan 66.
Om du väljer en fristående skola måste du själv kontakta den skolan för att höra om
det finns plats på respektive skola.
Ansökningstiden är mellan 15 januari-15 februari 2015.
Till dig som är vårdnadshavare till elev i årskurs 6
Skolans uppgift är att bidra till att alla elever når målen för verksamheten. I skolan ska eleverna känna sig
trygga och trivas, och tillsammans med kamrater och vuxna utvecklas så långt som möjligt både kunskapsmässigt och som människor.

I Sandviken finns fem kommunala grundskolor för elever i årskurs 7-9 och dessa presenteras i denna folder. Vi
organiserar skolorna utifrån hur många elever som bor i skolans närområde eftersom närhetsprincipen är avgörande för skolplacering enligt skollagen. Du kan som vårdnadshavare önska placering i annan skola än den
ditt barn tillhör. Rektor beslutar om antal elever och klasser på en skola. Det är viktigt att komma ihåg att
vid eget val av annan skolplacering kan rätten till skolskjuts påverkas.
Du hittar mer information om skolorna och skolskjutsreglerna på Sandviken kommuns hemsida och länkar till
skolornas egna webbplatser. Där kan du också läsa om de två fristående skolor som fi nns i kommunen.
Välkommen till Sandvikens kommunala grundskolor!
Lars Walter, Grund- och särskolechef

Besöksadress: Sätragatan 66, Sandviken, Postadress: 811 80 SANDVIKEN, Telefon: 026 - 24 00 00

”Vi gör skillnad och bildar framtid”

Hedängskolan 7-9
Vallbyvägen 33, 812 90 Storvik
Kontakta rektor för mer information:
Birgitta Wikström, Rektor 7-9
0290-335 12

”Vi gör skillnad och bildar framtid”

Hedängskolan 7-9 ligger i Storvik i Sandvikens kommun

Murgårdsskolan - mitt i centrum

Vi är ”Skolan mitt i byn” med goda buss- och tågförbindelser och nära till
idrottsanläggning, bad och naturen.

Murgårdsskolan är den mest centrala skolan i Sandviken. Här finns både åk F-6 och 7-9,
tillsammans ca 550 elever. På högstadiet går 270 elever.

VÅR VISION:
"Vi kan, vi vill och vi vågar i en lärande organisation där vi tillsammans gör skillnad"
Vi arbetar för att alla ska lyckas och nå så långt som möjligt. Vi arbetar för att eleverna
ska mötas utifrån sina förutsättningar och behov. Vi arbetar för att eleverna ska känna
trygghet och glädje där de tar ansvar och har inflytande över sitt lärande. Vi arbetar med
delaktighet, meningsskapande och känsla av sammanhang.

Det som våra elever tycker kännetecknar Murgårdsskolans högstadium är att här får du
vara dig själv, det finns utrymme för alla. Vi är en interkulturell skola, på vår skola finns
många olika bakgrunder, traditioner, språk och viljor som ska samverka och trivas
tillsammans. Vi använder mångfalden och dynamiken som finns i detta och skapar ett
mervärde. Här får du de förmågor som krävs i dagens globaliserade samhälle.

På vår skola har vi valt att lyfta fram ”entreprenörskap” under skolans val i alla årskurser.
Eleverna får lära sig studieteknik, vi går igenom olika hälsoperspektiv för att nå högre
studieresultat som ex. sömn, kost, rörelse, stresshantering, avslappning. De får planera
och jobba för våra värdegrundsresor, vara med i projektarbete kopplat till arbetsmarknad
och näringsliv och de får prova på att jobba med ett vinstdrivande projekt i årskurs 9.

Murgårdsskolan
Skolgatan. 3, 811 80 Sandviken
Kontakta rektor för mer information:
Johan Larsson, Rektor 7-9
026 - 241144
0703423639

Jernvallsskolan - elevernas nyﬁkenhet och lust att lära viktigt

Jernvallsskolan
Hamng. 20, 811 80 Sandviken
Kontakta rektor för mer information:
Lena Dyremark, Rektor
026-24 15 17

Jernvallsskolan är en tvåparallelig F-9 skola, granne med Arena Jernvallen och Göransson
Arena. Vi använder både idrottsanläggningarna och vår närhet till Storsjön i
undervisningen.
God arbetsmiljö - Mår du bra presterar du bra
På Jernvallsskolan arbetar vi aktivt med att främja elevernas sociala, fysiska och psykiska
hälsa. Vi har höga förväntningar på att våra elever ska utveckla sina kunskapsförmågor
så långt som möjligt och arbetar målmedvetet för att tillsammans nå detta. Som
pedagogiskt hjälpmedel har alla elever en egen laptop och samtliga klassrum har
projektorer.
Du har möjlighet att välja idrottsprofil på elevens val 90 min/v.
Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam med kamratstödjare, skolsköterska, kurator och
specialpedagog på skolan.
Vi vill skapa en god miljö där alla kan utvecklas, känna trygghet, bli respekterade och
sedda.

Österfärnebo skola
Framnäsgatan 16 810 20 Österfärnebo
Kontakta rektor för mer information:
Carl Carlsson Rektor
0291-47 40 56

På Murgårdsskolan erbjuder vi träningsmöjlighet eftermiddagstid onsdagar i samarbete
med lokala idrottsföreningar. De idrotter som erbjuds är bandy, innebandy, ishockey,
fotboll, konståkning och skidor.

Trygg och hälsosam miljö på Söderskolan
Söderskolan är Sandvikens största högstadieskola. Detta innebär att det här finns dynamik
och något för alla.
Våra elever lever i en föränderlig värld som styrs av snabba beslut och snabbt tempo. För att
vi i skolan ska kunna bemöta det och göra skolan intressant behövs utmaningar! På
Söderskolan ger vi våra elever utmaningar och förutsättningar att nå så långt de själva klarar.

Söderskolan,
Björksätra Mitt 811 80 Sandviken

Erik Hedenström, Rektor Sö 7-9
026-24 11 62

Alla elever och vuxna på Söderskolan ska känna sig trygga. Goda relationer, trygghet,
omtänksamhet och respekt är grundläggande för all utveckling och lärande.
På Söderskolan är datorn en naturlig del av undervisningen och vi ser den digitala tekniken
som en möjlighet att utveckla vår undervisning och kvalité. Det ger oss stora möjligheter att
arbeta med varje elevs egna behov och förutsättningar.
På Söderskolan erbjuder vi flera olika former av profiler inom ramen för elevens val. Vi
kommer nästa läsår kunna erbjuda science, estet, ämnesfördjupning, IT och idrott inriktad
mot träningar med föreningar så som fotboll, innebandy och bandy.

Österfärnebo skola, en liten F-9 skola med stora möjligheter.
Österfärnebo skola är en F-9 skola som ligger bredvid den gröna Tallparken. Vi försöker
stimulera eleverna till en hälsosam livsstil genom att erbjuda extra rörelse varje vecka
ochåterkommande hälsosamtal. Den nya idrottshallen och närheten till
naturen gör att vi har stor variation på rörelseundervisningen.
Pedagogisk idé:
Vi arbetar åldersintegrerat i olika former och omfattning i samtliga årskurser från
förskoleklassen till och med årskurs 9..
Alla elever och lärare har egna bärbara datorer. Det ger oss större möjlighet att stödja
varje elev i sitt lärande. Genom att alla elever och lärare använder datorer i
undervisningen har vi utvecklat en tydlig pedagogisk idé om när och hur vi ska
använda IT
i lärandet. Skolan har ett nytt modernt bibliotek där alla har stöd av en bibliotekarie.
Tillsammans med eleverna har vi beslutat att våra ledord är; respekt, trygghet,
arbetsro, rättvisa, glädje och ärlighet.

Alla klasser har hemklassrum, vilket är ovanligt på högstadiet. Det ger en lugnare
arbetsmiljö än om man tvingas byta klassrum alla lektioner. I utvärderingar uttrycker
våra elever att Murgårdsskolan är lugn och trygg. Vi har ett mycket trevligt bibliotek som
bidrar till bra studiemiljö och uppfräschningen av skolan pågår för fullt.

På Söderskolan kommer vi också erbjuda friluftsliv och dans inom denna profil . Mer
information om dessa val kommer att presenteras på öppet hus i januari 2015.

Norrsätraskolan

Norrsätraskolan,
Skogsfruvägen 51
81141 Sandviken

Kontakta rektor Lena Seydlitz för mer
information:
Tel. 026-24 16 16
E-post: lena.seydlitz@utb.sandviken

Norrsätraskolan ska vara en skola som använder mötet mellan människor som en resurs och
tillgång i lärandet liksom den ömsesidiga förståelsen mellan dem.
I centrala Sandviken får du chansen att i en lugn men ändå stimulerande miljö möta digitala
lärverktyg som en naturlig del i skoldagen. Det ska vara en skola för alla, där elever och
lärare gör varandra bättre. Skolan inleder ett spännande forsknings- och
skolutvecklingsarbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för dig att nå målen och
utvecklas så långt som möjligt.
Du kommer att mötas med höga förväntningar och lärarna ser och bekräftar dig och
undervisar så att du vill lära dig mer och får inflytande och möjlighet att ta ansvar för ditt
eget lärande.
Norrsätraskolan tar in elever upp till och med årskurs 7 och kommer sedan att utökas med
en årskurs i taget de närmaste åren.

