
Vitalisskolan

Vitalisskolan är en F-6 skola med i dagsläget 400 elever som ligger 
vackert beläget med skogen in på knutarna.



Katarina Johansson
Rektor
Övergripande ansvar, Åk 4-6

Vi som jobbar här

Hej!

Mitt namn är Katarina Johansson och jag är rektor på 
Vitalisskolan sedan 2019. Tidigare har jag arbetat 
som både lärare och rektor på andra skolor. Som 
rektor har jag det övergripande ansvaret och min 
inriktning är mot åk 4-6 .

På Vitalisskolan arbetar vi för god gemenskap mellan 
elever, pedagoger och vårdnadshavare. Vi har en 
trygg och trivsam skola med ett gott lärandeklimat. 
Vi arbetar med pedagogiska metoder som syftar till 
att skapa goda kunskapsresultat och personlig 
utveckling för våra elever.

Vår kärnverksamhet är att bedriva en skola och ett 
fritidshem där våra elever utvecklas och får uppleva 
framgång. Vi utvecklar skolan kontinuerligt med sikte 
på att stimulera och utveckla kunskaper, 
erfarenheter, färdigheter och förmågor hos eleverna, 
som är gångbara i samhället.

Välkommen till oss!



Sari Walldén
Bitr.rektor
Åk F-3, fritidshem

Vi som jobbar här

Hej!

Jag heter Sari Walldén och arbetar som biträdande 
rektor sedan ht-2020, innan dess har jag arbetat länge 
på Vitalisskolan främst i förskoleklass men även i olika 
stadier och på fritidshem. Jag brinner för att bygga 
relationer och trivs väldigt bra här på Vitalisskolan.

Min inriktning är mot åk f-3 samt fritidshemmet. Jag 
tycker att vårt viktigaste uppdrag är att skapa en miljö 
för eleverna där trivsel och lust till lärande är i fokus. Då 
ingår att se helheten då alla skolans delar är viktiga för 
att skapa en sådan miljö. Exempel på hur vi gör detta är 
att övervägande del av fritidshemmets personal arbetar 
i skolan tillsammans med pedagogerna. Detta ger 
eleverna trygghet och skapar en helhet, med en röd tråd 
genom hela dagen.

Är du nyfiken och vill veta mer om hur vi arbetar så 
hittar du våra kontaktuppgifter i slutet av 
presentationen.

Varmt välkomna till oss!



Anna Nyström
Förskoleklasslärare

Jenny Odenholm
Förskoleklasslärare

Förskoleklasslärare



Om oss

Vitalisskolan är en skola med eleven i fokus. 
Här arbetar vi för att alla ska känna sig trygga. 
Vi är nyfikna, engagerade och arbetar ständigt 
med att utveckla vår kompetens och lära oss 
mer. För oss är det viktigt att hitta fungerande 
arbetsmetoder på individ- och gruppnivå. Att vi 
bidrar till barnens utveckling genom att skapa 
samhörighet, låta dem ta ansvar och på så sätt 
bidra till deras livslånga lärande. 

Vitalisskolan är en trygg och trivsam skola med 
ett gott lärande klimat och en röd tråd som 
genomsyrar elevens hela skolgång. Vi brinner 
för elevdelaktighet och att skapa miljöer som 
alla kan trivas i. 

Trosaandan genomsyrar hela verksamheten.



Vad innebär det 
att gå i förskoleklass?

I förskoleklassen arbetar vi med 
att…

• utveckla språket och matematiken 

genom lekfullt lärande.

• stimulera elevernas utveckling och 

lärande och förbereda dem för 

fortsatt utbildning.

• lek, skapande och utforskande är 

viktiga delar i verksamheten.

• främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap.

• utgå från en helhetssyn på eleven 

och elevens behov.

• främja en trygg start i skolan.

Förskoleklassen har verksamhet 

måndag–torsdag 8.30–13.00 samt 

fredag 8.30–12.00



Fritidshem

Stöd i utvecklingen (skolverket)

• Utveckling och lärande i trygg och stimulerande 
miljö.

• Pedagogerna arbetar aktivt med att skapa 
trygghet i gruppen och för den enskilda eleven, 
finns till hands. 

• barnens intressen, önskningar, behov och 
nyfikenhet tas tillvara och är grunden för 
verksamheten.  

Meningsfull fritid (skolverket) 

• Kunskap genom lek och skapande ges stort 
utrymme i verksamheten. 

• Barnen ges möjlighet att utveckla sitt sociala 
och pedagogiska lärande genom exempelvis 
leklådor som till exempel veterinär, café och 
camping. Gemensamma och gruppstärkande 
lekar både inomhus och utomhus.

• ett  stort urval av leksaker, spel, pussel, böcker, 
byggmaterial och uteleksaker erbjuds. 

Delaktighet och inflytande (skolverket)

• Barnen ges möjlighet till inflytande och 
delaktighet genom val av egna aktiviteter. 

• Barnen ges möjlighet att uttrycka tankar 
och åsikter i olika sammanhang. Det kan 
vara i form av förslag i önskelåda, 
gemensamma samlingar, fritidsråd och 
enkäter. 

Bra att veta

• Våra öppettider är 06.00-18.00. Vi öppnar 
och stänger på en avdelning.

• Frukost serveras mellan 07.00-7.30 i 
matsalen.

• Har man skolskjuts har man inte rätt till 
fritidshems plats (se speciella regler)

• Alla nya elever får ett välkomstbrev från 
den avdelning de ska gå på. 

• Aktuellt schema för barnen meddelas via 
barnomsorgswebben.



Fritidshem



Matsalen

I matsalen äter förskoleklasserna sin lunch först av alla. Det serveras alltid ett huvudmål, en vegetarisk 
rätt och soppa. Utöver det finns ett stort utbud av grönsaker att välja på i vår salladsbuffé. Man väljer 
om man vill dricka mjölk eller vatten. Har man någon allergi finns det andra alternativ. I förskoleklassen 
använder vi bricka när vi hämtar vår mat.



Har du några frågor om vår skola?

Frågor om fritids eller förskoleklass: 
sari.wallden@trosa.se

0156-52047, 070-5882047

Frågor av mer övergripande karaktär
katarina.johansson@trosa.se

0156-52071, 070-8423072
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