
Södra skolan



Välkommen till Södra skolan! 

Södra skolan är en tvåparallellig F-6 skola som är alldeles nybyggd. Den invigdes i augusti 2020.  Inom kort 
ska den gamla skolan rivas och där kommer det bli en ny fin skolgård. I dagsläget går det 230 elever på 
skolan. Den nya skolan är byggd så att skolan är indelad i olika avdelningar. På nedre våningen håller 
förskoleklass, åk 1 och åk 2 till. Årskurs  3 - 6 håller till på övre plan.Vi har flera entréer. På skolan finns 
legitimerade lärare . Läraren i förskoleklass följer sin klass till och med årskurs 3. Detta arbetssätt har visat 
sig vara framgångsrikt och tryggt för eleverna.



Förskoleklassen har en egen ingång och en egen avdelning på nedre plan.  Förskoleklassens entré ligger till 
vänster om den stora entrén. Förskoleklassen går i skolan 8:15-13:30 måndag-torsdag. Efter skolans slut går 
några elever hem medan de som har fritids möts upp av sin fritidspedagog och fortsätter sin dag på 
fritidshemmet. Fritidshemmet och skola delar lokaler . På fredagar är det ingen förskoleklass men de 
förskoleklasselever som är inskrivna på fritids har fritidsverksamhet om så önskas.

Stora entrénFörskoleklassens ingång



I förskoleklassen arbetar vi varierande för att stimulera elevens utveckling och lärande. Vi låter eleverna 
möta olika arbetssätt och miljöer. Vi använder oss av bildstöd för att strukturera och tydliggöra dagarna för 
alla elever. Det finns en fritidspedagog knuten till varje klass. Detta gör att vi har möjlighet att ha både 
samverkan och halvklass . 

Så här kan en dag i förskoleklass se ut:

Samling och arbetspass
Rast
Arbetspass eller fritidspass
Lunch
Lässtund
Rast
Valstund
Slutsamling



På Södra skolan har vi tillgång till många grupprum.Vi erbjuder på så vis våra elever olika lek och lärmiljöer.



Förskoleklassens olika rum.
Våra olika miljöer gör att 
eleverna får utveckla både 
lek och lärande. 



Det här är en bild på förskoleklassens klassrum.  Där samlas vi varje morgon och har gemensam samling. 
Alla elever har en bestämd arbetsplats vid ett bord. Hela skolan är byggd med ljudabsorbenter och utrustad 
med nya ljuddämpande möbler.



Vi har en stor matsal med vacker utsikt över sjön Tisken. Även i matsalen är  möblerna  ljuddämpade och 
det finns gott om olika slags ljudabsorbenter vilket bidrar till en lugn och trevlig stund för alla. Maten lagas 
på plats och varje dag serveras ett salladsbord med ett stort utbud av olika grönsaker. Våra kockar låter er få 
ta del av vad som serveras på deras instagramsida “sodraskolansservering”.



Förskoleklassen har idrott en gång i veckan med skolans idrottslärare.



I dagsläget går 130 barn på fritidshemmet som har öppet från 06:00-18:00 måndag-fredag. Fritidshemmet och 
skolan bor tillsammans i alla lokaler. För närvarande är barnen uppdelade i tre avdelningar, Stjärnan, Hjärtat 
och Diamanten. Förskoleklassbarnen går på Stjärnan. Barnen kan äta frukost och mellanmål på 
fritidshemmet. Vår verksamhet styrs av läroplanen. Aktivitetstavlan i hallen berättar vad som händer under 
veckan med både text och bildstöd. Dessa aktiviteter pratar vi om på barnens fritidsmöte varje vecka.

Förskoleklassen är en obligatorisk och kostnadsfri skolform medan fritidshemmet är en behovsstyrd 
verksamhet som man betalar för. För att ert/era barn ska erhålla en plats på fritidshemmet behöver ni ansöka 
om det separat. Inskolning på fritidshemmet är möjligt från och med vecka 31, 2/8 2021.

Fritidshemmet

● Gemensam öppning 06:00
● Gemensam stängning 18:00
● Frukost serveras i matsalen kl 7:10

Separat ansökan behövs om ert 
barn behöver fritidsplats.



Södra skolans elevhälsogrupp består av vår kurator, speciallärare, skolsköterska och rektor. På skolan finns 
även en trygghetsgrupp som arbetar med att skapa en trygg miljö för alla på skolan.
Skolan är jämställdhetscertifierad vilket innebär en ständigt pågående lärandeprocess där pedagogerna 
utvecklar sin pedagogiska praktik i enlighet gällande lagstiftning och de jämställdhetpolitiska målen.



Hoppas ni har blivit nyfikna på Södra skolan. Har ni frågor kan ni kontakta skolans rektor lotta.arenvall@falun.se


