Kontakt

Nya skolan
Bergsjö år 7‐9
hösten 2011

Om du vill veta mer om nya skolan i Bergsjö
får du gärna höra av dig till oss:
Eva Klang
rektor Backens skola i Harmånger
telefon 0652 ‐ 363 72
073 ‐ 270 66 37
John‐Martin Forsman
rektor Bergsjö Centralskola i Bergsjö
telefon 0652 ‐ 362 51
070 ‐ 335 04 22

Telefon till växeln 0652 - 360 00
www.nordanstig.se
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Kort presentation av vår nya skola

Vår skola i Bergsjö 2011

För elever med behov av särskilt stöd

Skolan kommer att genomsyras av ett entreprenöriellt lärande där
elevernas undervisning sker i samverkan med näringsliv, föreningar och
institutioner, vilket ger både djup och mening i skolvardagen.

‐ finns möjlighet till
 Individuellt anpassat material
 Arbete i mindre grupp
 Tillgång till speciallärare
 Tillgång till svenska 2 lärare
 Familjeklassutbildning för vuxen och elev

Våra mål
* Alla elever ska bli bekräftade och ha en trygg skolgång i vår skola
* Vi vill höja nivån på alla elevers resultat så att de ges valfrihet att forma
sin egen framtid
* Pojkar och flickor ska lyckas lika bra i vår skola
* Elevernas kunskaper och färdigheter i läsning, skrivning och matematik
skall hela tiden förbättras
* Öka elevinflytande och elevmedverkan för att befrämja elevens eget
lärande

Vår organisation








Två arbetslag i år 7‐9 med cirka 100 elever och åtta lärare i varje
Grundsärskolan är integrerad i verksamheten
Två mentorer i varje klass
Arbetssättet ska vara tematiskt och kopplat till modern IT‐ teknik
Kontinuerligt aktivt värdegrundsarbete
Skolstart 8.30 med avslut 14.20 och 16.00
Elevvärd

Föräldrars och elevers inflytande och medverkan














Utvecklingssamtal med Individuell Utvecklings Plan , IUP
Elevnärvaro och omdömen via nätet
Föräldraråd
Föräldramöten
Mentorstid med eleven
Klassråd
Storsamlingar
Elevråd
Kamratstödjare
Matråd
Skol IF
Elevskyddsombud
Miljögrupp

Kultur och kontakter
 Musikverkstad via Bilda
 Lägerskola som Rotnäs och Ora
 Internationella kontakter som Essen i Tysk‐

land
 Musikal inom ramen för elevens val
 Nobelfest

Lokaler





Rustade och anpassade för samtliga ämnen
En skolsal i skolskogen vid Trimavallen
Elevcaféteria
Skolan använder Trimavallen, golfbanor,
Hassela Ski Resort, Gällsta ishall, Gnarpsvil‐
jan och Bergsjögården vid elevens val och friluftsdagar

Skola, samhälle och arbetsliv






Prao
Studiebesök
Företagskontakter
Samverkan med Högskolor och Universitet
Entreprenörskap

Elevhälsa
Vi har ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator och
läkare och de har kontinuerlig kontakt med alla elever. Teamet
samarbetar med NRC, Nordanstigs resurscentrum, där det finns
specialpedagoger och socionomer som också kan hjälpa elever och
familjer vid behov.

