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Val till förskoleklass och åk 7

• Viktigt att göra ett val! Alla skall välja! Information är skickad via brev.

• För de som går i åk 6 på Ri och önskar fortsätta i åk 7: Uppmanas att göra aktivt 

val.

• Skolvalet är öppet 15 jan-31 jan. Skolan kan inte besvara frågor om skolvalet eller om 

det finns plats för enskilda elever. 

• Skolval hanteras centralt. Frågor besvaras centralt. 

• Info och frågor: vaxjo.se/skolval eller ring kontaktcenter 0470-41000

• Placeringsbesked i mars/april.

• Välkomstbrev med inskolningsplan från Ringsbergskolan april/maj.



Förutsättningar Ringsbergskolan
Ringsbergskolan tar emot 24 elever i F-klass. 

I åk 7 tar vi emot 26 elever. De elever som går på skolan har en garanterad plats.

Om många elever väljer Ringsbergskolan i åk 7, överväger huvudmannen att starta två 
åk 7 på Ringsbergskolan, med utökade lokaler.

Beslut om antal klasser på respektive skola, görs efter Skolvalet. Beror på skolans 
kapacitet och hur elever har valt.





Målbild och pedagogisk plattform

Tillsammans ger vi kunskap mening och skapar de bästa förutsättningarna för ett 
livslångt lärande.

Ringsbergskolans målbild

Estetiska lärprocesser.

Ringsbergskolans pedagogiska plattform

Vi är stolta över oss själva, våra kunskaper och våra relationer.

Rektors vision



Framgångsstrategier för goda resultat

Gemensam pedagogisk plattform

F-9 skola. Röd tråd; våra elever – vår undervisning

Hög måluppfyllelse

Relationer

En-till-en

Skolarbetet sker i skolan.

Arbetssätt och metoder. Gemensamma och utvecklas.

Kompetens – kompetensutveckling. Delaktighet – lagarbete

Rekrytering. Stabilitet - organisation – ledning - struktur

Systematiskt kvalitetsarbete för utveckling av undervisning



Utvecklingsarbete
Estetisk profil. Design av undervisning.

Språkutveckling

Ämnesintegration

Läsårstema – Rörelse

Rapportskrivning

Skolbibliotek i världsklass

Gemensamma läsårsmål för skolan

Digitala verktyg

Prisbelönt NO- och språkundervisning

Rektors och lärares samarbete med LNU

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.dik.se/media/80596/fb-skolbibliotek_i_varldsklass.jpg&imgrefurl=http://www.dik.se/saa-tycker-dik/om-skolbibliotek/skolbibliotek-i-vaerldsklass/&h=174&w=470&tbnid=6x72zccYcn2ptM:&zoom=1&docid=8yVY9bkdYGFzrM&ei=SO1lU_77EKWu4QTbw4DoBg&tbm=isch&ved=0CBkQMygRMBE4yAE&iact=rc&uact=3&dur=10962&page=10&start=211&ndsp=21


Ringsbergskolan – en vanlig, ovanlig skola 

Ca 250 elever i F-9; 24-26 elever/klass

Måltider och bild på Kulturskolan

Idrott på Bäckaslövskolan åk 1-3 på torsdagar

Läxfritt

Alla läser moderna språk från åk 3

Engelska från F-klass

Temaarbete och livskunskap

Fritids för elever med behov av omsorg

Skoldagens längd i F-klass mån - fre prel. 8.00-12.30



Information om skolans arbetssätt och profil  www.vaxjo.se/ringsbergskolan (se 

”om Ringsbergskolan”)

http://www.vaxjo.se/ringsbergskolan


Vad gör man i F-klass? Språk och kommunikation
Skapande och estetiska 

uttrycksformer
Matematiska resonemang  
Natur, teknik och samhälle

Lekar, fysiska aktiviteter och 
utevistelse



Förskoleklass och fritidshem
Förskoleklass är obligatorisk. Eleverna ska delta varje dag.

Fritidshem är omsorg och barn som har rätt till placering går på fritids före och 
efter skolstart. Rätt till placering har barnet om vårdnadshavare har arbetstid 
eller studerar.



Lärare i F-klass och på fritids

Gunilla Personal på 
fritidshemmet

Caroline Annette



F-klass
kapprum F-klass lokal



Våning 1 Våning 1



Skolgård
Våning 3

galleri åk 6-9



Fritids vån 2 Slöjdsal



Kontaktuppgifter

vaxjo.se/skolval eller ring kontaktcenter 0470-41000

RINGSBERGSKOLAN
www.vaxjo.se/ringsbergskolan

Tel exp. 0470-79 68 21

Mail exp kristian.thomann@vaxjo.se

Tel rektor 0470-41904

Mail rektor susanne.randau@vaxjo.se

http://www.vaxjo.se/ringsbergskolan
mailto:kristian.thomann@vaxjo.se
mailto:susanne.randau@vaxjo.se

