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Älvboda friskola som har funnits sedan år 
2000 erbjuder från och med hösten 2014 en ny 
inriktning. Den innebär att eleverna kan välja 
att, i anslutning till skoldagen, träna fotboll. 
Kravet för att få vara med är att man sköter 
skolarbetet i övrigt. Ett 50-tal elever har tagit 
vara på möjligheten. Att fotbollsklubbarna i 
närområdet är positiva behöver väl knappast 
nämnas.

Skolan är sedan starten en ekonomisk fören-
ing personalkooperativ. De av personalen som 
är medlemmar i föreningen har också stort in-
fl ytande över verksamheten. För tillfället går 
cirka 20 procent av skolbarnen i kommunen 
på skolan. Det fi nns även barn från kringlig-
gande kommuner som pendlar för att få gå på 
skolan. Med tanke på den pågående politiska 
debatten om vinster i välfärden kan det vara 
värt att nämna att den eventuella vinst som 
friskolan får går tillbaka till verksamheten.

Forskning visar på nyttan
med lästräning
Älvboda friskola tar emot elever från försko-
lan till årskurs nio. Förskoleavdelningarna, 
Kråkan och Kajan, jobbar med utomhuspeda-
gogik som profi l.

För skolbarnen har man valt att lägga tonvikt 
på läsning och musik. För musikens del inne-
bär det att undervisningen sker i halvklass. 
För läsningens del att eleverna har läspass 
varje dag. För att veta vilken typ av läsning 
som ger bäst resultat deltog personalen på 
skolan i en studiecirkel ledd av Barbro West-
lund, som forskat i ämnet. Det Barbro kommit 
fram till är att det viktigaste, för att få ett bra 
resultat, är samtalet kring texterna.

Ett trettiotal skolor i landet deltar i Skolver-

kets läslyft. Älvboda friskola är en av dem. 
Det är inte bara de lärare som arbetar med läs- 
och skrivundervisning som deltar, utan också 
lärare från andra ämnen. Att läsning har stor 
betydelse för NO-undervisningen vet man 
efter att ha tagit del av Malin Olssons forsk-
ning. Malin är lärare på skolan och en av sex 
licentiater i landet som forskar på halvtid vid 
NaNo (den Nationella forskarskolan i didak-
tisk modellering för lärare i naturvetenskap).

Stor hjälp för elever
med särskilda behov
En konsekvens av att skolan jobbar aktivt för 
att hitta en lösning för varje specifi k elev är 
att många med speciella behov söker sig till 
skolan.

 –  Det är viktigt att se varje individ och hitta 
lösningar som passar just den eleven, säger 
Johan. Därför gör vår egen skolläkare utred-
ningar.

Utredningar av det här slaget tar inom den 
vanliga sjukvården lång tid. Att ha egen kom-

petens i form av en skolläkare med specialise-
ring inom neurologi och rehabilitering är en 
stor fördel som gynnar eleven.

Eleverna tränas i entreprenörskap
Älvboda friskola jobbar extra mycket med en-
treprenörskap. En strävan fi nns att alla elever 
ska utvecklas till ansvars- och initiativtagan-
de individer. Mycket talar för att det är den här 
typen av arbetskraft som kommer att behövas 
i framtiden. Genom att jobba med entrepre-
nörskap får eleverna de bästa förutsättning-
arna för att lyckas med det.

Ett aktivt arbete med entreprenörska är den 
årliga marknaden. Den genomförs för att 
tjäna in pengar till skolresor. Arbetet med 
marknaden läggs upp så att det samtidigt blir 
en träning i entreprenörskap. Föremål till för-
säljning tillverkas i skolans skaparverkstad.  
Dessutom bjuder man in företag som berättar 
om sin verksamhet. En viktig aktivitet under 
arbetet är att göra en ordentlig budget.

Skolresorna genomförs i årskurs 5 och 9. 
Femmorna åker till fjällen och niorna till 
Tyskland och Polen, där de bland annat besö-
ker Auschwitz och platsen för Berlinmuren.

I skolans studieverkstad har eleverna möjlig-
het att få hjälp med alla sina läxor.

 –  Fri är vårt nyckelord. Vi tar tillvara på varje 
barns talang, avslutar Johan. 

Älvboda friskola erbjuder ny inriktning

– En nyhet för alla elever på Älv-
boda friskola är att man från 
och med den här terminen kan 
välja att vara med i skolans fot-
bollsklass, berättar rektor Johan 
Sennerfeldt
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” Rättvisa är att
alla behandlas olika

Älvboda friskolas fotbollsklass tränar en gång i veckan.

Älvboda Friskola är en idéburen fri-
skola utan vinstintresse. Närmare 300 
elever går på skolan.

Utmärkande för Älvboda Friskola är 
personalens stora engagemang för 
eleverna. Varje elev ska få den upp-
märksamheten och det stöd hon/han 
behöver för att utveckla sina förmågor 
för att lyckas i skolan och i livet.

Skolans värdegrund vilar på:
 ■ Rättvisa – Alla behandlas olika 

(beroende på egna förutsättningar 
och behov).

 ■ Hänsyn – Alla har rätt till arbetsro.
Respekt – Ingen får kränka någon.

 ■ Demokrati – Allas åsikt skall höras.
 ■ Trygghet – Ingen ska behöva känna 

sig rädd.

Målet är att alla ska växa som männ-
iskor under den tid de vistas på skolan. 
Det gäller såväl elever som lärare och 
föräldrar.

Fakta

            För skolbarnen har man 
valt att lägga tonvikt på läsning 
och musik.
För musikens del innebär det att 
undervisningen sker i halvklass. 
För läsningens del att eleverna 
har läspass varje dag, säger  
rektor Johan Sennerfeldt

”


