
Välkomna till informationsmöte 
på Järla skola

21 januari 2020



Agenda

• Presentation av Järla skola

• Praktisk information 

• Övriga frågor

• Pedagogerna presenterar verksamheten

Presentationen publiceras på Järla skolas hemsida



Järla skola

• Förskoleklass – åk 6
• 8 arbetslag
• Integrerat fritids +

fritidsklubb från åk 4
• Nacka Musikklasser
• ca 700 elever
• Röda Villan – Skolhuset
• Skolmaten
• Goda resultat



Vår vision

Järlas alltid
• Barnet i fokus

• Trygghet och lärande

• Ett positivt och professionellt förhållningssätt

Vår vision är att i en trygg och kreativ miljö ge varje barn 
bästa möjliga förutsättningar för sitt lärande och sin 
utveckling. Vi arbetar tillsammans med hänsyn till barnens 
individuella behov och i samarbete med er vårdnadshavare.



Målskrivning Nacka kommun  
Nacka kommuns mål för skolan

Bästa utveckling för alla

Järla Jarlabergs mål: Alla elever ska ha progression i alla ämnen. 
Bedömning för lärande, formativ bedömning, som förhållningssätt ska 
genomsyra undervisningen. 

Att driva digitaliseringen med fokus på ökad måluppfyllelse

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Järla Jarlabergs mål: Att utifrån meningen ”Barn gör rätt om de kan” 
utforma verksamheten för att på bästa möjliga sätt undervisa och bemöta 
våra elever. 

Stark och balanserad tillväxt

Järla Jarlabergs mål: Järla Jarlaberg arbetar för en väl genomtänkt och 
balanserad budgetprocess med budget i balans. 

Maximalt värde för skattepengarna

Järla Jarlabergs mål: Avvikelse mot budget är noll eller bättre genom att 
arbetslag/ämnesgrupp eller annan grupps resursutnyttjande är medvetet 
och effektivt. 



Elevhälsan/spec-team

Elevhälsan

- Skolsköterska

- Skolpsykolog

- Skolkurator

- Skolläkare

Spec. team

- Stödbehov?

- Informera Magnus Olsson, biträdande rektor åk F-3



Rastverksamheten

• Lunchrast mellan 11:00-12:50 varje dag.

• Tydligt och synligt schema för rastverksamheten varje vecka,

elevinflytande via elevråd/trygghetsråd. Finns i driven (världens bästa raster)

• Gemensam bod på Draken med utlåningssystem för ansvar och delaktighet.

• Skapa attraktionskraft i att ta ansvar (känna sig behövd, utvald, extra viktig.

Ha tydliga men positiva förväntningar på sig)

• Inkludera alla i något sammanhang med så låg tröskel som möjligt.

• Valbart

• Förebygga mobbing/kränkande behandling.

• Ett lärande och samspel mellan eleverna åldersmässigt.

• Ur ett jämställdhetsperspektiv återge lekplanen till alla elever.

• Skapa relationer till alla elever

Timplan

1200h Svenska 1-6

830h Matematik 1-6

1424h 

RAST



• Skolvalet 

• Obligatoriskt

•ledigheter                      

• Inskolning

• Klassindelning

Förskoleklass 2020/21



Förskoleklassens hörnstenar

• Trygghet, lärande, lek och social 
kompetens

• Svenska och matematik

• Natur, miljö och Idrott



Trygghet, lärande, lek 
och social kompetens

• Vår viktigaste uppgift är att skapa en trygg 
grupp och trygga barn som trivs hos oss och 
som känner sig välkomna och omtyckta.

• Trygghet är grundförutsättningen för lärande.

• Vi arbetar med att lära på ett varierat och 
lustfyllt sätt, när något är roligt är det så lätt 
att lära.

• Leken är otroligt viktig både för lärandet och 
för den sociala utvecklingen. 

• I leken befästs nya kunskaper och den sociala 
kompetensen tränas.



Svenska och matematik i förskoleklassen



Natur, miljö och Idrott



Frågor?

• https://www.nacka.se/forskola-skola/forskoleklass-och-
grundskola/skolval-2020/

https://www.nacka.se/forskola-skola/forskoleklass-och-grundskola/skolval-2020/


Tack!



Rektor Anne Engardt

tel. 070 431 97 23 anne.engardt@nacka.se

Bitr. rektor Magnus Olsson (Åk F-3)

tel. 070 431 97 92 magnus.olsson@nacka.se

Bitr. rektor Helena Zetterberg (Åk 4-6)

tel. 070 431 75 73 helena.zetterberg@nacka.se
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