
Fornbyskolan

Fornbyskolan ligger i hjärtat av Vagnhärad och är en F-6 skola med i dagsläget 
392 elever. I några årskurser är det två paralleller medans det i andra är 3 
paralleller.



Hej!

Mitt namn är Ann Heimdahl och jag arbetar som 
rektor på Fornbyskolan. Jag arbetar på 
Fornbyskolan sedan 1993 och har både arbetat 
på låg- och mellanstadiet. Jag började som 
biträdande rektor för 5,5 år sedan och blev rektor 
för lite mer än 2 år sedan. 

Som rektor tycker jag att det är viktigt att ha en 
god relation till både medarbetare och elever men 
också till er föräldrar. 

Jag är i elevgrupperna så mycket jag hinner då 
jag tänker att det är hos eleverna vi vuxna ska 
vara. Ledorden som vi arbetar efter på skolan är 
trygghet, kunskap och gemenskap. Dessa ord 
beskriver väl det jag och personalen står för samt 
vad vi tillsammans arbetar för att skapa.

Välkomna till oss!

Vi som jobbar här
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Om oss

Trygghet, kunskap och gemenskap

På Fornbyskolan arbetar vi efter 
ledorden trygghet, kunskap och 
gemenskap. Allt arbete som vi gör ska 
genomsyras av detta. Här skapar vi 
relationer och fortsätter bygga vidare 
på dem, detta arbete påbörjas i 
förskoleklass och fortsätter för att 
fördjupas under resten av skoltiden. Vi 
ser att goda relationer leder till högre 
måluppfyllelse, en lugnare skolmiljö 
och elever och personal som trivs. Vi 
har höga förväntningar både på oss 
själva och på våra elever. 



Vad innebär det 
att gå i förskoleklass?

• Förskoleklassen är som en bro mellan 
förskolan och grundskolan. 

• Eleverna får lära sig rutiner och 
strukturer som gör att de känner sig 
trygga. 

• Eleverna får undervisning som ska 
bidra till att utveckla intresse för 
såväl natur, teknik och samhället som 
för grunderna i matematik och 
svenska. 

• Förskoleklassen tar tillvara elevernas 
nyfikenhet samt ser till att utmana 
och stimulera eleverna att utveckla 
sina olika förmågor. 

• Undervisningen sker på ett varierat 
sätt i varierande miljöer där leken 
alltid är en viktig del.

• Tiderna är måndag-torsdag 8.15-
12.30 och fredag 8.15-12.05.



Fritids

På våra fritidshem har vi blandade 
elevgrupper från förskoleklass upp till 
årskurs 4 (på en avdelning upp till åk 
6).Fritids är öppet från 06.00-18.00. Vi 
delar upp klasserna för att eleverna ska 
möta olika kamrater på skoltid och 
under fritidstid. Så här beskriver vi 
fritidsverksamheten i korta ord.

• Lärande
• Kunskap
• Utveckling
• Meningsfullt
• Lek
• Socialt samspel
• Utomhuspedagogik
• Kompenserande/Kompletterande



Matsalen

I matsalen äter våra elever tillsammans med de vuxna som arbetar i förskoleklasserna. Varje dag 
serveras en varmrätt, ett vegetariskt alternativ och en soppa. Dessutom finns ett rikligt 
salladsbord, knäckebröd, mjölk och vatten. Vår matsal håller på att byggas om vilket gör att vi 
äter i vår nya skolbyggnad tills att matsalen står färdig.



Har du några frågor om vår skola?

Frågor om förskoleklass
petra.nylen@edu.trosa.se

Frågor om fritids
sophia.wandler@edu.trosa.se

Frågor om mer övergripande karaktär 
ann.heimdahl@trosa.se
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