
Genom utmaningar och ett reflekterande ar-
betssätt stimuleras nyfikenheten och lusten att lära. 
Det pedagogiska arbetet på Älta skola präglas av 
att alla kan och har en vilja att lära. För att nå var-
je elevs unika sätt att lära varierar vi undervisnin-
gen och använder olika pedagogiska metoder. Våra 
elever har goda resultat och utvecklar förmågor 
för att möta framtiden. Skolan har ett välutveck-
lat kultur- och traditionsår som skapar gemenskap 

och delaktighet.

På Älta skola har vi tillgång till alla proffessioner 
såsom skolhälsa, psykolog, kurator, speciallärare 
och specialpedagoger. Varje profession bidrar med 
sin specifika kompetens och erfarenhet. Elevhäl-
sans arbete kan bidra till en hälsofrämjande skolut-
veckling och undanröja hinder för enskilda elevers 
lärande. Elevhälsan arbetar förebyggande och föl-
jer elevernas skolutveckling. Teamet sammanträder 
regelbundet så inga elever faller mellan stolarna i 
deras resa mot målen. Insatserna som står längst 

ned ska med i sin helhet.

Trygghet, trivsel och studiero är något som är vik-
tigt i Älta skola. Älta skolas Trygghetsteam arbetar 
tillsammans med elever och pedagoger för att 
stärka elevernas trygghet och trivsel och för att 
motverka mobbning och kränkande behandling. Vi 
startar alltid upp terminerna med kompisveckor 
där vi fokuserar på värdegrundsarbete. Andra ex-
empel på trygghetsarbete på skolan är fadderverk-
samhet, trygghetsenkäter och trygghetsvandringar.
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Eleverna på Älta skolas fritidshem erbjuds en 
variation av lekar och aktiviteter för att stimul-
era deras utveckling och lärande. Fritidshemmets 
undervisning följer läroplanen och utgår från 
elevernas behov och intressen men de utmanas 
även att pröva på nytt. Under skoldagen samver-
kar skolan och fritidshemmet, fritidspedagogisk 
undervisning stödjer elevernas kunskapsutveck-
ling genom ett lekfullt lärande.Undervisningen 
ska befästa kunskaper och stärka barnens iden-

titet och självkänsla.

Vår devis är: 
”Ju fler färger, kunskaper och färdigheter, du har 

på din palett dess rikare blir livet”.
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