Kommuninformation
Varje dag är en möjlighet. Varje dag är en chans att väcka nyﬁkenheten hos
våra elever. Varje dag är ett steg på vägen mot ett livslångt lärande.
Med det här dokumentet vill vi beskriva hur vi i Nordanstigs skola ser på
vårt uppdrag och varför vi tycker att det är så viktigt.
Eva Fors, utbildningschef

Det här är Nordanstigs skola
Samma mål
I Nordanstigs skola jobbar vi mot samma mål. Enheterna finns utspridda över vår kommun och
varierar i storlek. Men oavsett storlek ligger vårt fokus alltid på trygghet, samsyn och likvärdighet för alla. För oss är det givet att alla våra enheter – små eller stora – har samma trygga och
inkluderande miljö.
Målet är alltid att stötta våra barn till att bli trygga och självständiga individer.

En grundsten för ett livslångt lärande
Att börja i skolan är det första riktigt stora steget i en människas lärande. Förskola och skola
lägger grunden och är den plattform som ska ge vilja och mod att ta nästa – och nästa – steg i
ett livslångt lärande.
För oss i Nordanstigs skola är det allra viktigast att se barnet. Utan det kan vi inte ge likvärdiga
möjligheter till alla barn och elever. Därför lägger vi stor vikt vid att alla barn ska mötas av engagerade vuxna – varje dag!
Det betyder att alla får samma möjligheter till en likvärdig utbildning med utgångspunkt ifrån
barnets förutsättningar. Barnets och föräldrarnas delaktighet i elevens utveckling är en självklarhet i vår syn på skolan.

En lärande organisation – i dubbel bemärkelse
Vi är stolta över våra välutbildade och kunniga lärare. I Nordanstigs skola är kompetensen hög,
lärarkollegiet och övrig skolpersonal har drivkraften och viljan som krävs för att ständigt utveckla verksamheten.
Nordanstigs skola är en lärande organisation – i dubbel bemärkelse. Här lär vi av varandra och
delar med oss av våra pedagogiska kunskaper. Det utvecklar inte bara vår personal, utan är
också till nytta för våra elever.

Det är i skolan det händer
Det händer mycket i vår skola just nu. Vi jobbar tillsammans med Skolverket i Bästa skolasatsningen där också Uppsala universitet och Mittuniversitet deltar. Matematiklyftet och Lärarlyftet är satsningar på att ytterligare höja våra pedagogers kompetenser. Nya arbetssätt för att
främja våra elevers språkinlärning och smidigare övergångar mellan förskola och skolans olika
stadier är andra viktiga projekt.

Varför välja Nordanstigs skola?
Här värnar vi barnen och tar deras utveckling på största allvar. De goda resultaten är oftast
summan av hur delaktig, respekterad och trygg en individ är i sin vardagsmiljö. Det ger stabilitet att våga ta nästa steg. Det är vad vi vill ge våra elever. Varje dag.
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