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Mossebergsskolan f 2 är en fristående
I skolan går elever från förskoleklass till årskurs 2. Från och med höstterminen
2021 slås Lilla Mossebergsskolan F–2 på Doktor Heymans gata samman med .
Se en av Parmacos dynamiska skolor i Göteborg som kommit på plats under det
senaste året. Parmaco hjälper Göteborgs Stad att lösa den akuta
skolplatsbristen . 12.10.2017 - Om framtidens skola i nästa nummer av Lokaler.
19.10.2015 - Finska dynamiska byggnader löser akuta lokalbehov i Sverige.
11.9.2018 - Parmaco anställer finansiell rådgivare för att stötta kommunernas
jakt på onödiga skolkostnader. 5.11.2018 - Kommuner bygger utan att ha koll
på kostnaderna. - Pressmeddelandet: Nyetablerade finska Parmaco utvidgar
verksamheten och anställer nya medarbetare. Välkommen till
Mossebergsskolan. I skolan går elever från förskoleklass till årskurs 2. Från och
med höstterminen 2021 slås Lilla Mossebergsskolan F–2 på Doktor Heymans
gata samman med Guldhedsskolan. 1.6.2017 - Lokaler nr 3 har publicerats:
Stark tillväxt ger nya möjligheter. 7.2.2019 - Parmaco går ett nytt ljust år till
mötes. 20.8.2019 - Efter branden– nu står en ny skola klar i Gottsunda. Den här
webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom
att klicka "Godkänn" tillåter du användningen av alla cookies. 14.12.2017 - För
lite fokus på skolans utmaningar på Kvalitetsmässan. Den här webbplatsen
använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. En del av cookies är
nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Utöver dessa använder vi cookies
från en tredje part för analyser. 2.1.2020 - Större fokus på det som är viktigast.
15.9.2017 - Ny klimatsmart skola på plats vid Guldhedsskolan. 1.6.2021 Alexander Nordlund blir ny vd för Parmaco i Sverige. Se en av Parmacos
dynamiska skolor i Göteborg som kommit på plats under det senaste året.
Parmaco hjälper Göteborgs Stad att lösa den akuta skolplatsbristen med
hyrlösningar som kan anpassas över tid efter skiftande behov. Välkommen till
Lilla Mossebergsskolan. > Se filmen. Icke-nödvändiga cookies används för
analyser, för att förbättra användarupplevelsen och rikta
marknadsföringsåtgärder. 19.6.2017 - Haninge kommun hyr tillfällig skola av
parmaco medan gamla skolan rustas upp. 20.11.2018 - Det senaste numret av
Lokaler är ute: Varför överskrids kommunala budgetar? 7.8.2018 - Kommuner
kan och borde sänka sina kostnader för skolor. 31.12.2018 - Thomas Jansson
går i pension: "This is not the end, this is the beginning!". 15.3.2018 - KTH
hjälper oss att undersöka hur kommunernas budgetdisciplin ser ut vid byggen
av skolor. 10.9.2021 - Koldioxidavtrycket för hyrd skolbyggnad 75% lägre än för
platsbyggd skola. 11.11.2016 - Lokaler 2/2016 huvudtemat: Dynamiska
byggnader och kommunala ekonomin. 2.2.2017 - Framtidstro på
Upphandlingsdagarna trots många och stora utmaningar. 26.3.2020 Pressmeddelande: I vilken skolmiljö lär sig eleverna bäst? 21.11.2017 Trevåningsskolor som hyrlösning när platsen inte räcker till. 27.6.2016 Inbjudan till unikt seminarium med professor Hans Lind. 7.11.2019 - Uppskattad
service som säkrar att allt fungerar smidigt på Parmacos skolor. 2.5.2017 - Så
här kommer en tillfällig skola till. 11.9.2017 - Se vårt seminarium från
Almedalen 2017: Äga eller hyra kommunala verksamhetslokaler. 9.9.2020 Parmaco vill bygga säkra skolor som främjar lärande– Utlyser rikstäckande
tävling för att få barnens synpunkter. Lilla Fredriksberg är en särskild
undervisningsgrupp för elever i årskurs 1 till årskurs 6. Undervisningen på Lilla
Fredriksberg sker både individuellt och i grupp och är anpassad efter varje
elevs behov och förutsättningar. Skoldagen innehåller både teoretiska och
praktiska moment. Stor vikt läggs vid att uppleva positiva saker tillsammans.
Skolan har ett nära samarbete med vårdnadshavarna, vilket är en förutsättning
för en lyckad tid på Lilla Fredriksberg. Placering i särskild undervisningsgrupp är
frivillig och sker först efter att elev och vårdnadshavare vid besök informerats
om verksamheten. Efter inskrivning i ''särskild undervisningsgrupp'' har eleven
fortfarande kvar sin klasstillhörighet i sin ordinarie skola. Detta för att eleven
ska känna samhörighet och möjlighet skapas för en återgång snarast möjligt.
Klasser: Årskurs 1 - 6. Åsarpsskolan Besöksadress: Åsgatan 9, 521 70 Åsarp
Leveransadress: Ellis väg 2, Åsarp. Rektor åk 3-6 och fritidshem åk 3-6 Maria

Moensjö. Centralskolans devis är Trygg - Trivs - och Lär. Skolans vision är att
alla, elever som personal ska känna trygghet, att de ska får möjlighet att trivas
för att sedan lära för livet! Klasser: Förskoleklass - årskurs 6 Fritidshem
Schema: Unikum. Broddetorps skola, förskola och fritidshem ligger i den vackra
bygden vid Hornborgasjön, cirka 2 mil från Falköping. Lokalerna inrymmer även
idrottshall och bibliotek. På Broddetorps skola har vi verksamhet för
förskoleklass upp till årskurs 6. Vi arbetar delvis åldersblandat och anpassar
grupper efter elevernas behov och personalens kompetens. Studiegården
Ardennergatan 9 521 34 Falköping 0515-88 54 31. Skolan har en härlig utemiljö
med stora grönytor. I närmiljön finns skog och natur som inbjuder till friluftsliv
och studier utomhus. Klasser: Förskoleklass - årskurs 6 Fritidshem Schema:
Unikum. På skolområdet finns sporthall, utomhusbassäng, fotbollsplaner,
isbana samt en stor samlingslokal - aulan. Närheten till fritidsområdet
Hasselbackarna ger en naturskön omgivning. Klasser: Förskoleklass - årskurs 9
Fritidshem Schema: Unikum. E-tjänst: Önskemål om eget skolval i kommunal
grundskola och kommande inflyttning. Läsåren 2021/22 och 2022/23: Eleverna
börjar årskurs 6 på Dotorpsskolan. Kontaktuppgifter. Centralskolan St
Olofsgatan 34 521 35 Falköping 0515-88 51 20. Kinnarpsskolan Tångavägen 7
521 73 Kinnarp 0515-88 59 00. Skolan är en trivselskola vilket innebär att det
finns en kontinuitet i arbetet med trygga raster och fysisk aktivitet. Klasser:
Förskoleklass - årskurs 9 Fritidshem Schema: Unikum. Mössebergsskolan är den
"hoppfulla skolan" som ger elever framtidstro. Grunden för detta är goda
kunskaper, självkänsla, social kompetens och hälsa. Detta skapar vi
tillsammans med elever, kompetent personal och engagerade föräldrar i en
miljö som stimulerar till lek och lärande. Skolan erbjuder en god miljö för
utveckling och lärande. Vi strävar efter att vara en levande social gemenskap
som ger trygghet, vilja och lust att lära. Vi vill att varje barn ska få rätt att
utvecklas, känna växandets glädje och erfara den tillfredsställelse som det ger
att göra framsteg och övervinna svårigheter. Detta lägger grunden till en
framtidstro. Klasser: Förskoleklass - årskurs 6 Fritidshem Schema: Unikum.
Åsarpsskolans profil är Trygghet– Delaktighet– Lärande. Åsarpsskolan— Skolan
där elever lär, trivs och utvecklas. Åsarpsskolan ger elever goda kunskaper för
framtiden. Här prioriteras social kompetens och en rofylld och trygg
arbetsmiljö, där eleverna kan utvecklas till goda medmänniskor. Stor vikt läggs
vid elevernas läs- och skrivutveckling, eftersom dessa kunskaper är nödvändiga
för att underlätta och stimulera elevernas förmåga att lära för livet. Detta gör vi
tillsammans med elever, kompetent personal och aktiva föräldrar i en
stimulerande närmiljö. Här finns närheten till naturen och skogen där lek,
upplevelser och friluftsliv blir en naturlig del av elevernas vardag. Klasser:
Förskoleklass - årskurs 6 Fritidshem Schema: Unikum. Gudhemskolan är
belägen i utkanten av Gudhem. Gudhemsskolan har nära till naturen och har en
mycket stor och varierad skolgård. På skolområdet finns förskola, fritidshem,
skola F-9 och fritidsgård. Klasser: Förskoleklass - årskurs 9 Fritidshem Schema:
Unikum. Skolan ligger i utkanten av Stenstorp nära sporthall, utomhusbad,
skolskog och en kortare motionsslinga. Här finns också en fin skolgårdsmiljö där
lek, fantasi och rörelse ges stort utrymme. Vi använder cookies på vår
webbplats för att den ska fungera så bra som möjligt, för att förbättra och
skräddarsy innehåll och för att rapportera om användningen av webbplatsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår policy. Vartofta ligger en dryg
mil utanför Falköping och har cirka 550 invånare. Samhället plus landsbygden
runt om samt Yllestad utgör skolans upptagningsområde. Till de senare åren
tillkommer även elever från Åsle. Förskollärare och lärare arbetar i arbetslag
med elevperspektivet 6-16 år. Skolans val förstärker de praktiskt-estetiska
ämnena. Vartoftaskolans fritidshem är integrerat i skolans lokaler. Vårkullens
skola är en fristående resursskola i Falköping. Skolan riktar sig till barn och
ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och/eller
psykosociala svårigheter. Skolan tar emot tjejer och killar i åldrarna 9–17 år.
Elevbasen i skolan är de elever som bor på Vårkullens skolveckohem.
Vårkullens skola tar även emot dagelever som bor i närområdet. Skolan
erbjuder en individuellt anpassad studiegång utifrån den enskilda elevens
behov av stöd, anpassningar och extraordinära specialpedagogiska lösningar.
Ålder: 9-17 år Kontaktuppgifter. Vi arbetar en del med naturen och vi är stolta
över vår fina skolskog! Klasser: Förskoleklass - årskurs 6 Fritidshem Schema:
Unikum. Åsle friskola är en F-6 skola som ligger mitt i byn. Skolans lokaler är
ändamålsenliga och utvecklingsbara. Vi har planer på att utveckla skolgården
för mer utomhusidrott, som ett komplement till den idrottshall som finns. Vi
planerar att ha så mycket av undervisningen som möjligt på plats. Målet är
också att kunna samarbeta med andra fristående enheter om t.ex. moderna

språk. På Åsleskolan finns ett nybyggt tillagningskök och vi lagar vår egen mat.
Skolan, fritids och förskolan är beläget på samma tomt, men i olika byggnader,
skolan och förskolan har separata skolgårdar. Klasser: Förskoleklass - årskurs 6
Fritidshem. (Tidigare hette skolan Kyrkerörsskolan. ) Klasser: Årskurs 7 - 9
Schema: Unikum. Thoren Framtid är en fristående skola i Falköping som
erbjuder grundskola och fritidshemsverksamhet. Vår vision På vår skola ska alla
kunna känna sig trygga, respekterade, glada och behandlas likvärdigt! Alla
elever och all personal på skolan ska ha en lärande- och arbetsmiljö som ger
trygghet. Då alla respekteras för den de är, då alla behandlar varandra med
lika värde och då både fysisk och psykosocial miljö under skoldagen är trygg,
så är det möjligt att känna glädje inför och under skoldagen. Klasser:
Förskoleklass - årskurs 9 Fritidshem Schema: Unikum. Vi har en vision om att
samarbeta över alla gränser, att se möjligheter och olika vägar att nå målen. Vi
är en skola där alla möts av respekt oavsett om du är barn, förälder eller
personal. Vi är en skola där alla ska känna sig välkomna och få lust och
möjlighet att utvecklas positivt. På skolan finns en särskild undervisningsgrupp
för elever med diagnos inom AST. Klasser: Förskoleklass - årskurs 6
Grundsärskola: Förskoleklass - årskurs 6 (9) Fritidshem Schema: Unikum.
Högstadium Centrum är beläget mitt i Falköping intill Planteringsförbundets
park kallat "Plantis". Skolans upptagningsområde är hela Falköpings
centralort.Innevarande läsår finns här ca 640 elever och ca 100 personal. För
att skapa lärande, trygghet och trivsel är alla elever allas elever på vår skola. Vi
har ett aktivt arbete för att utveckla vår undervisning så vi möter våra elever
på bästa sätt.Till varje elevgrupp om 10-15 stycken finns en mentor. Mentor
ansvarar för kontakter med hemmet och är elevens handledare när det gäller
uppföljning av och stöd i skolarbetet. Mentorer och elever planerar veckans
arbete tillsammans. På skolan finns fyra arbetslag åk 7-9 samt en
grundsärskoleklass. Inom skolan finns även en särskild undervisningsgrupp
riktad till elever med diagnos inom AST. Integreringen är viktig och berikar vår
verksamhet. Det goda livet på vår skola innebär att vi aktivt arbetar för varje
elevs inflytande och delaktighet i sitt lärande och sin måluppfyllelse. För oss är
det viktigt att alla elever blir sedda i en trygg miljö där möjligheter ges som
utvecklar vilja och motivation för lärande och ökad hälsa inför framtiden. Den
lilla skolan med den stora gemenskapen Åttagårdsskolan är en F-5 skola som
ligger mitt i ett bostadsområde med både hyreshus och villor. Den omges av
ett stort attraktivt grönområde med kullar, lekytor och fotbollsplan. Inom
promenadavstånd finns ishall, simhall, konstgräsplan, tennishall, idrottshall och
Fårabergets naturområde. Vår vision är att alla på skolan ska känna
gemenskap, trygghet och medkänsla samt visa respekt för varandra. Detta
synsätt ska genomsyra allt arbete i verksamheten. På skolan arbetar vi
medvetet med att strukturerat öka barns/elevers förmåga till empati. Det gör vi
genom att försöka vara positiva förebilder, samtal om värdegrundsfrågor,
positivt bemötande, skapa vi-känsla, öka barnens självkänsla, att de duger som
är. Klasser: Förskoleklass - årskurs 5 Fritidshem Schema: Unikum. Studiegården
är en särskild undervisningsgrupp för elever i årskurs 7 till årskurs 9.
Huvudmålet med verksamheten är att göra eleven så motiverad och väl
förberedd som möjligt för en återgång till den ordinarie klassen och även att
öka måluppfyllelsen i skolans samtliga ämnen. I de fall där eleven av någon
orsak inte återgår till den ordinarie klassen, koncentreras insatserna på att
förbereda eleven för gymnasieskolans olika program. Placeringen i
Studiegården är frivillig och sker efter att elev och vårdnadshavare fått
ingående information om verksamheten. Innan eleven börjar har han/hon gjort
studiebesök i Studiegården tillsammans med vårdnadshavare. Efter
överenskommelse går eleven ett antal veckor på prov. Därefter utvärderas
veckorna tillsammans med eleven och vårdnadshavare. Eleven har efter
inskrivningen fortfarande sin klasstillhörighet i sin ordinarie skola. Betyget
utfärdas av den ordinarie skolan även om personalen i Studiegården har satt
betyget. Elever i Studiegården får ett komplett betyg enligt läroplanen. Klasser:
Årskurs 7 - 9 och särskild undervisningsgrupp Kontaktuppgifter. Vårkullen skola
Besöksadress: Tåstorp, Sikagården 1, Falköping 0515-190 80. Dotorpsskolan
ligger beläget nära Fåraberget med goda möjligheter till naturstudier och
utomhusaktiviteter. Arbete på och annan användning av kommunens mark..
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