En liten folder om vår skola, vad den står för
och vad som gör den lite eljest

Titta in och bekanta er med en skola som
värnar barnen, bygden och allt det naturliga
som finns runtomkring






Välkommen till Vebomarks byaskola

Synen på barn och barn som syns
Låt oss berätta lite om vår skola. En skola som inte är som alla andra. En skola som tycker att alla barn ska synas och att alla barn
ska få både den tid och hjälp som krävs för att lyckas. För oss i
Vebomarks byaskola är detta en självklarhet.

Sedan 1997 har
Vebomarks byaskola som friskola
erbjudit undervisning för elever från
förskoleklass till och
med årskurs 6. En skola
och undervisning som
är fullständigt opolitisk och helt fri från vinstintressen, och vi följer
självklart skollagen och de gällande kurs- och läroplanerna. Vi är en
skola som finns för de föräldrar och elever som uppskattar och värderar det naturliga och genuina i en liten och jordnära skola. Eleverna har mestadels kommit från byarna kring Vebomark. Men vår undervisning är öppen för alla. För alla som delar vår syn på mänskliga
värderingar och vår syn på kvalitet i undervisning och skolmiljö.
Liksom för de som tycker att det sociala samspelet handlar om mer
än att att umgås med barn i samma ålder; att hänsyn, respekt och relationer till och från andra i olika situationer är värdefulla kunskaper i vuxenlivet. Barnen får vara barn men lär sig även på rasterna.
Möjligheter till kojbygge, snögrottor, fotboll, skid- och och skridskoåkning, allt beroende på årstid. Det innebär lek över åldersgränserna.
Vi kan erbjuda en skolmiljö som ser alla barn och fokuserar på alla
barn. En skolmiljö som är trygg och lustfylld. Vi tror att ett positivt
klimat stimulerar lärande. Vi är många som sett att det fungerar.
Riktigt många och riktigt bra.

Kunskap för livet - levande lärande
Vi är liten skola där barnen får lära sig ta hänsyn till varandra
samtidigt som alla ges utrymme att utvecklas med sina egna
förutsättningar som bas. och på sina egna villkor. Vi tycker det är
bra. Vi tror att du och ditt barn också tycker det.






En trivsam och lustfylld arbetsmiljö ger en bra grund för lärande.
Och kunskaper att ta med sig till högstadiet, till vidare studier och
in i vuxenlivet. Tre gånger har Vebomarks byaskola kvalat in till
Vi i femman, som en av åtta skolor i Västerbotten. Vi tror inte att
detta är någon slump. Och det är något vi är stolta över.

Vi verkar för en levande landsbygd. Vi stödjer lokala producenter
och leverantörer så långt det är möjligt. Vi värnar det genuina och
naturliga. Vår husmor lagar gedigen hemlagad mat med råvaror från
lokala producenter. Vi vill alltså vara en del av en hållbar landsbygd.
Vi hoppas du också vill det.

Annat matnyttigt och praktiskt
Ett uppskattat fritids i kommunal regi finns i skolans lokaler. Skolskjutsarna
sköter vi till stor del själva med egen buss. Dessutom finns tillgång till kommunal musikskola, skolhälsovård och bokbuss.
Vi gillar utveckling och vi tror på transparens och insyn. Därför ser vi gärna
att ledamöterna i skolans styrelse består av föräldrar. På så sätt kan föräldrarna på ett konkret sätt ta del av och påverka verksamheten med idéer och
synpunkter. Det ger insyn, möjliggör engagemang och bidrar till utveckling
av verksamheten och skolmiljön. Styrelsen ansvarar inte för att utreda och
diskutera enskilda elevers särskilda behov. Sådana frågor är lärarnas ansvar.

Gillar du det vi står för och det vi kan erbjuda ditt eller dina barn? Kontakta oss så bokar vi in ett studiebesök. Inga ord på ett papper kan på
riktigt ersätta ett besök i vardagen. Gilla oss på Facebook för att få uppdaterad information om vår verksamhet. Eller besök oss på webben:

vebomarksbyaskola.se
Vebomarks byaskola
Vebomark 69
930 10 Lövånger
0913-40029
072-7440029

