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Vibyskolan Ekonomisk Förening (VEF)
Huvudman för Vibyskolan

Föräldradriven friskola (sedan 1999) utan vinstintresse - 
all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten

Styrelsen har ett mycket nära samarbete med skolledningen 

Olika grader av föräldraengagemang 



Utvecklande

● Vi använder oss av forskning och 
beprövad erfarenhet samt vågar prova 
nytt. Nya metoder och digitala verktyg 
används i sitt rätta sammanhang. 

● Alla tar ansvar för sitt eget lärande och 
får hjälp och stöd att nå sin fulla 
potential. 

● Vi utvärderar, analyserar och utvecklar 
verksamheten kontinuerligt.

● Vi uppmärksammar positiv utveckling 
både i stora och små sammanhang.

Inkluderande

● Vi visar omtanke och respekt samt 
accepterar varandras olikheter.

● Vi uppmuntrar aktiviteter som skapar 
gemenskap och hälsa genom olika 
evenemang.

● Vi har en tillgänglig lärmiljö/arbetsplats 
så att alla ska kunna utvecklas så långt 
som möjligt utifrån sina unika 
förutsättningar och behov.

 Motiverande

• Vi har en lärande kultur där vi lär av 
varandra och lyfter goda exempel.

• Vi samplanerar över ämnes- och 
stadiegränserna samt har ett tydligt syfte 
och mål för att skapa en 
verklighetsanknuten undervisning. 

• Alla ges möjlighet till inflytande i form av 
påverkan, delaktighet och möjlighet till 
insyn.



Vårt förhållningssätt

● Vi erbjuder en trygg lärmiljö
● Vi arbetar förebyggande och aktivt mot mobbning och kränkande 

behandling
● Vi arbetar för en god lär- och studiemiljö.



Hur gör vi?

- Småskalighet, F-9, syskonförtur
- Att-växa-planen
- Elevinflytande
- Samarbete, kooperativt lärande
- Evenemang, ämnesövergripande
- Kick off dagar, åk 5-9 övernattning
- Kollegialt lärande för att ständigt utveckla undervisningen utifrån forskning 

och beprövad erfarenhet



Att börja i F-klass på 
Vibyskolan

“Bygga en klass”
Att bygga en lärande samhörighet



Att börja i åk 4 på Vibyskolan

- Tar in två åk 4 till hösten
- Vi gör nya klasser
- Kick off dagar med syfte att arbeta ihop gruppen 
- Hemklassrum
- Mentor, ämneslärare
- Samarbete med Runbacka moderna språk



Digitala verktyg

- Åk 4-9 har en egen Chromebook
- Åk 1-3 har en egen Ipad som de tar hem. 
- F-klass har Ipad 
- Pedagogerna har ständig fortbildning i digitala lärverktyg, som kan 

användas för att utveckla och variera undervisningen
- Digitala läromedel varvas med praktiska och analoga moment



Digitalisering/programmering!
Digital kompetens! 

I December mötte vi 5-åringar för att “koda” med våra 

elever! Allt för att få riktiga mottagare! Lärande på riktigt! 
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Våga Visa 2022 elever åk 3 - fritids 

Vad handlar denna presentation om? Använd den här bilden för att presentera 
dig och ge en överblick över ämnet du ska berätta om.



Fritids F-3 + 10-12-
års 

- Fokus på läroplanen
- Läroplanen synlig i aktiviteterna
- Fritidsråd
- Olika ansvarsområden för personalen.



Veckans aktiviteter 
- kopplade till 
läroplansmålen för 
fritidshemmet

Måndag: Estetiska uttrycksformer 
Tisdag: Språk och Kommunikation 
Onsdag: Natur och samhälle 
Torsdag: Lek och Rörelse 
Fredag: Elevinflytande, aktiviteter, 
fritidsforum. 



Intro

● Mest besökta fritidsgården i Sollentuna
● 12-17 år
● Obligatorisk föräldravandring
● Online - föräldrautbildning



Skolmaten

● All mat från grunden - inga halvfabrikat!

● Har ett konceptet för hållbara måltider eftersom de arbetar 
klimatsmart med fokus på ekologiska och närodlade råvaror 
efter säsong.

● Så rena råvaror som möjligt, utan onödiga biprodukter

● Tillagningskök i Sollentuna
● Utbildade kockar i specialkost

Besöker matrådet minst 2 gånger per läsår

Finns alltid en vegetarisk rätt och en med animaliskt protein + 
minst 4 sorters grönsaker.



Följ oss gärna på Instagram

● vibyskolan
● fritidshemmet_1012ars



Rundvandring

BV: F-klass - åk5, slöjd, bild, musik, matsal

ÖV: äldre elever, bibliotek, lab-sal



Tack!
www.vibyskolan.se
(blanketter/anmälan till kö)

Tel: 08-122 00 900

Mail: 
jessica.boije@vibyskolan.se

 

http://www.vibyskolan.se
mailto:jessica.boije@vibyskolan.se

