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Älvkarleby kommun ligger 
i Sverigetoppen över antal 
elever i friskola. Skälet till 
det heter Älvboda Friskola 
som skulle kunna vara dub-
belt så stor.

Älvboda Friskola har idag 270 
elever och ca 300 barn i kö.

- Det är uppmuntrande att för-
äldrar och barn uppskattar vårt 
arbete med att driva en fristående 
skola i Skutskär, med högt enga-
gemang och kunskapsinnehåll. Vi 
gör allt för att alla elever ska växa 
och har idag elever som reser från 
såväl Gävle som Tierp, säger rek-
tor Johan Sennerfeldt.

Ett bevis på sin trovärdighet är 
att Johan alltid lär sig förnamnet 
på skolans elever – ingen förblir 
anonym på Älvboda.

Social- och 
emotionell träning
För att ytterligare stärka arbetet 
med att ge alla elever bekräftelse, 
uppmärksamhet och respons på 
sin begåvning introducerar Älv-
boda Friskola social- och emotio-
nell träning på schemat för alla 
elever från och med höstterminen 
2008. 

- Vi har i fl era år jobbat inten-
sivt för att skapa ett gott och till-
låtande klimat på skolan, bland 
annat med Friendsverksamhet och 
kamratstödjare. Nu planterar vi 
våra värdegrunder i ett ytterligare 
steg. En trygg skolmiljö är en för-
utsättning för att skapa kreativa 
och talangfulla individer med god 
entreprenörskraft. Vi vill upp-
muntra våra elever att anta högre 
utmaningar.  Alla kan vi mer än vi 
tror, det handlar om att våga och 
se möjligheterna.

Skolverket uppmuntrar
Skolverket uppmuntrar i sin tur 
Älvboda Friskola i sitt profi lar-
bete. På skolan har musikunder-
visningen en särskild plats, med 
musikklasser och egen ny inspel-
ningsteknik. Litteraturläsning 
fi nns på schemat varje dag och de 
hästintresserade kan även rida på 
skoltid genom ett gott samarbete 
med Älvkarleby ridklubb.

- Skolverkets kontroller innebär 
att vi kvalitetssäkrar undervis-
ningen. Förutom ny inspelnings-
teknik har vi även investerat i en 
helt ny datorsal med 22 platser. 
I höst kommer också en ny skol-
byggnad att uppföras på området 
med 400 kvadratmeter för textil-
slöjd, bild och NO-ämnen. Vår 
fastighetsägare kommer även de 
närmaste åren att kraftfullt reno-
vera skolan, framför allt annexet.

Skolan, barn 
och föräldrar
För Älvboda Friskolas led-
ning är det viktigt med en 
kontinuerlig och nära dialog 
med elever och föräldrar. 
Därför är skolans webbsajt 
www.alvboda.se ett viktigt 
verktyg i kommunikationen.

- Vi har en portal där alla 
familjer kan ta del av allt 
från veckobrev, läxor och 
prov till hur eleverna följer 
sina individuella utveck-
lingsplaner.

Älvboda – en plats att växa på
”Vi vill uppmuntra våra elever att anta högre utmaningar”

Tel: 026-66 74 21
www.alvboda.se

På Älvboda Friskola uppmuntras kreativitet, talang och den personliga utvecklingen. En trygg och inspirerande skolmiljö ligger till grund för detta arbete. 
På rasterna får alla åldrar vara med i innebandy- eller basketmatchen. Alla elever har litteraturläsning varje dag. Inom musik har skolans elever varit 
särskilt framgångsrika genom åren. Med den nya inspelningstekniken, programvaran Cubase, kan Älvboda Greatest Hits årligen spelas in.

            Förutom ny 
inspelningsteknik har 
vi även investerat i en 
helt ny datasal med 
22 platser.”

”
Fakta Älvboda Friskola:

Älvboda Friskola, en pedagogiskt fristående skola i södra Skutskär, 
erbjuder undervisning för klass F-9 samt skolbarnomsorg (fritids). Vid 
F-6 fi nns en klass per årskull, i årskurserna 7-9 fi nns två parallella 
klasser.

Totalt har skolan, som startade sin verksamhet år 2000, 270 elever.
Eleverna har fri tillgång för skolarbete till datorer i entrén med in-

ternuppkoppling och varje dag erbjuds minst tre rätter i skolans mat-
sal. 

Föräldrar och elever anordnar varje år en vår- och julmarknad där 
alla intäkter går till gemensamma klassaktiviteter.

Skolan är avgiftsfri.


