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Välkomna till Sandsbro skola



Sandsbro skola

• Ca 460 elever

• Tre paralleller F-6

• Ca 220 elever på fritids, 4 fritidsavdelningar 

Rektor: Charlotte Airosto 0470-79 62 24

Bitr. rektor: Eva Lindh 0470-79 62 21

Administratör: Karolina Fagerlund 0470-79 62 20



Sandsbro skola
Sandsbromodellen
Sandsbro skola ska vara en relationsbyggande skola 
där vi arbetar med att skapa trygghet och trivsel genom 
närvarande pedagoger. De ska tillsammans med 
eleverna utveckla och ansvara för att skolan är en plats 
där man synliggörs, utmanas och lyckas utifrån varje 
individs särskilda förutsättningar.

Sandsbro skola bygger på ett organisatoriskt lärande 
där en
pedagogisk, digital, social och fysisk tillgänglig lärmiljö 
genomsyrar arbetet i skolan. Tillsammans utvecklar och 
utmanar vi elevernas kreativitet och nyfikenhet på 
teknisk utveckling, hållbarhet och kommunikation 
medvärdeskapande pedagogik.

Utvecklingsområden
Sandsbro skola har valt att arbeta med 
två utvecklingsområden, digitalisering som metod 
och tidiga insatser.

Digitalisering som metod
Vårt mål med utvecklingsområdet är att höja 
måluppfyllelsen för alla elever på skolan i samtliga 
verksamheter samt säkra en hög kvalitet som 
förbereder eleverna för ett livslångt lärande. Vi ser 
att vårt arbete med digitalisering så här långt gynnar 
elevernas förmåga att på många sätt ta till sig 
kunskap, samt kunna visa kunskapen kopplad till 
kunskapskraven.

Tidiga insatser
På Sandsbro skola arbetar vi främjande och 
förebyggande för samtliga elever. Vi går tidigt in 
med insatser vid kunskapsmässiga eller sociala 
svårigheter på elevnivå men också om det 
exempelvis uppstår konflikter eller motsättning i 
klasser eller grupper. Tidiga insatser innefattar 
också bra rutiner kring överlämningar mellan 
olika stadier och verksamheter.



Vad styr verksamheten?
• Skollagen
• Läroplanen

Utbildningens syfte

2 § Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för 
fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 
Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Läroplanens första, andra och tredje del gäller för förskoleklassen. Läroplanens första del 
beskriver skolans värdegrund och uppdrag och den andra delen innehåller övergripande 
mål och riktlinjer. Den tredje delen förtydligar förskoleklassens uppdrag, syftet med 
undervisningen och vilket centralt innehåll eleverna ska få möta.



Skolplikt och ledighet
Vad gäller för närvaro och ledighet i förskoleklass?

• Att förskoleklassen är obligatorisk innebär att eleverna 
får närvaroplikt på samma sätt som elever i 
grundskolan. 

• En ansökan om ledighet ska alltid bedömas individuellt 
och med utgångspunkt i elevens bästa. Man ansöker 
om ledighet på en särskild blankett som finns på 
Förskola och skola - Vaxjo.se

https://www.vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola.html




Fritids

• Det finns fritidshem för elever i åk F-2 i A-, C-, och F-huset, samt för åk 3-6 i                             
Fritidsvärlden (B-huset).

• Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 
eleverna en meningsfull fritid. Fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan. Vi erbjuder 
olika aktiviteter både ute och inne under eftermiddagarna.

• Elev har rätt till placering på fritidshem när vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar.    
Man har inte rätt till placering under föräldraledighet, sjukskrivning eller arbetslöshet.



Skolvalet 2022
• Ingen elev kan på förhand vara garanterad en plats i en specifik skola på grund av att 

vi inte längre har upptagningsområde. 

• Placeringarna kommer i första hand att ske efter önskat val och därefter syskonförtur 
och relativ närhet.

• Skolvalet öppnar den 15 januari och stänger den 31 januari 2022 via vaxjo.se/skolval.

• Besked om placering i mars/april 2022.

För mer information och frågor;

• www.vaxjo.se/skolval

• eller Kontaktcenter 0470-41000

http://www.vaxjo.se/skolval


Skolskjuts
Vilken skolskjutsskola ditt barn tillhör kommer du att se när du loggar in i E-tjänsten Mitt Skolval. 
Det är till den skolan ditt barn kan få skolskjuts om ni uppfyller kriterierna för skolskjuts. Alla blir 
tilldelade en skolskjutsskola även om man inte är berättigad till skolskjuts.

Om det primära för er är att få skolskjuts så bör man enbart söka till sin skolskjutsskola. Om man 
inte får plats i sin skolskjutsskola och kommunen placerar en i en annan skola är man per 
automatik berättigad skolskjuts (om man uppfyller kriterierna för skolskjuts).

Ansökan om skolskjuts görs i en e-tjänst och mer information om detta finns på Växjö 
kommuns hemsida.



All information om skolval, skolskjuts, Sandsbro 
skola m.m. hittar du på:

• www.vaxjo.se

• www.vaxjo.se/sandsbroskola

http://www.vaxjo.se/
http://www.vaxjo.se/sandsbroskola


Tack för visat intresse 
för Sandsbro skola
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