
Skärlagskolan

Skärlagskolan är en F-åk 6 skola med tillhörande 
fritidshemsavdelningar. I den nya byggnaden finns Lärstudior
och fritidshem för åk 2-6 och rum för de estetiska ämnena, i 
den totalrenoverade gamla byggnaden finns det Lärstudior
och fritidshem för F-åk 1, matsal och bibliotek. I dag finns det
cirka 350 elever på skolan.



Skärlagskolans t.f. rektor är Lena Agartson.
I mitten av mars kommer skolans nya 
rektor, Maria Brauer.

Skärlagskolan är en skola där en anda av 
delaktighet, inflytande och ansvar råder. Detta 
gäller både för barn och vuxna. Vi arbetar med 
ett elevcentrerat synsätt, där eleverna känner 
sig värdefulla. Skolarbetet bedrivs i en 
inlärningsfrämjande miljö, med möjligheter till 
ett flexibelt arbetssätt. Våra nya lokaler är 
utformade för olika lärsituationer, vi lär på olika 
sätt. Kunskapens betydelse har tydligt fokus. Vi 
har ”Skärlagslektionen” som en gemensam 
grund för alla våra elever. Undervisningen skall 
tydliggöra hur läroplanens mål nås och det ska 
också tydligt framgå hur varje enskild elevs 
kunskapsutveckling ser ut. Elevhälsoarbetet har 
en tydlig struktur, med hela eleven i fokus.
Alla som arbetar på Skärlagskolan är delaktiga 
och ansvarar för att arbeta med och utveckla 
det som är vårt gemensamma uppdrag.

Varmt välkomna till oss!

Vi som arbetar 
här

Tegelväggen från 1981 möter trätrappan från 
2021. Nu är Skärlagskolan en stor byggnad!
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Om oss
Vår vision:
Skärlagskolan är en skola där alla växer och lär för livet. 
Vi utbildar vår framtid!

Grunden till vårt arbete vilar på vår värdegrund:
• Vi tror på alla människors förmåga att lyckas
• Vi är alla olika och har lika värde
• Alla elever har rätt att utvecklas och utmanas i sitt lärande
• Lärande och social förmåga utvecklas i samspel med andra

Vi blickar ut mot framtiden!



Vad innebär det
att gå i förskoleklass?

Verksamheten vilar på rutiner, struktur och 
tydlighet. Vi använder oss av ett positivt 
förhållningssätt med ABC-Alla Barn i Centrum, 
som vår ledstjärna. Förskoleklassen är EN 
klass som delas in i olika 
undervisningsgrupper.

Grundschema
Måndag och fredag 08.30-12.30
Tisdag-torsdag 08.30-13.00.

• 8.30 Samling med språklek. Vi går 
igenom dagen med hjälp av bildschema.

•
•
•

9.00 Arbetspass/lekgrupp.
9.30 Högläsning/bokprat/frukt
9.50 Arbetspass/lekgrupp. Exempelvis
skapande, matematik, svenska, SO, 
NO och lek.

• 10.30 Lunch och lunchrast.
• 11.30 Arbetspass/lekgrupp.
• 12.30 alt. 13.00 Hej då! Samling och

avslut.



Miljöer



Överinskolning

• Pedagoger från förskoleklass och fritids hälsar 
på barnen på förskolan vid ett tillfälle under 
maj månad.

• Förskolan har besökt förskoleklass/fritids två 
gånger på våren. Utifrån restriktioner med 
Covid-19 vet vi inte hur dessa träffar kommer 
se ut.

• Överlämnandesamtal, vårdnadshavare och 
förskola till skola och fritids sker digitalt eller 
fysiskt under maj månad.

• I maj kommer vi att ha ett föräldramöte, 
fysiskt eller digitalt.

• Lära-känna-samtal i augusti/september.



Fritidshem
Fritidshemsavdelningarna för förskoleklass och åk 1 är 
Jollen och Bryggan. Fritids har öppet 06.00-08.30 samt
12.30-18.00. Vid arbetslöshet eller föräldraledighet har
barnet rätt till 10h/vecka på fritids.

På Fritids får eleverna möjlighet att lära sig och
utveckla sina förmågor genom de olika aktiviteterna
som vi erbjuder i vår verksamhet. Vi planerar och
utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter.

Vårt mål är att fritidshemmets aktiviteter ska utmana 
eleverna till nya upptäckter och att de ska känna 
gemenskap och tillit till sin egen förmåga att lära.



Matsalen

Skärlagskolan har nu en ny, ljus och 
stor matsal. På skolan finns också ett 
nytt, tillagningskök. Här lagas maten till 
ytterligare en skola.
Fritidshemsavdelningarna äter frukost 
och mellanmål i matsalen.



Bibliotek 
Biblioteket har en central och viktig plats 
på Skärlagskolan. Vi uppmuntrar till 
läsning och banar väg för att våra elever 
ska hitta vägen till böckernas värld. Här 
finns olika möjligheter till att sitta och läsa, 
enskilt eller i grupp. En pedagog finns här 
några timmar per dag för att utveckla 
biblioteket och finnas för elevernas frågor 
och önskningar.



Utemiljö

I den stora renovering och 
nybyggnation som 
genomförts ingick också en 
upprustning av utemiljön. Vi 
har bl.a. fått ett antal nya 
lekredskap för olika åldrar, 
ett ute klassrum och två 
träterasser.



Har du några frågor om vår skola?

Frågor om förskoleklass
Annette.ejdeskogjensen@edu.trosa.se

Frågor om mer övergripande karaktär
Lena.agartson@trosa.se
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