
BACKASKOLAN



Beskrivning av skolan
Backaskolan är en F-6 -skola i 

centrala Ystad med ca 350 elever. 

Skolan ligger i en attraktiv del av 

Ystad med blandad bebyggelse.

I omgivningen finns stora 

grönområden som ger möjligheter 

för uteaktiviteter både under 

skoltid och fritid. Intill skolgården 

finns områden med gammal natur 

och kultur bevarade. Eleverna har 

till stor del bilfri skolväg.



Det här utmärker Backaskolan
Backaskolan är en framåtsträvande skola där ledning och personal tillsammans jobbar för att skapa den bästa skolan 

för våra elever. Backaskolan har åldershomogena årskurser och flexibla arbetsgrupper. Lärarna samverkar på olika 

sätt, vi har behöriga lärare som undervisar över klassgränserna. Till varje klass har vi dessutom fritidspedagoger 

kopplade som sedan följer eleverna in på eftermiddagens fritids. 

Personalens kunskaper inom IT är väl utvecklade. Alla klassrum har takprojektorer, vilket bidrar till en flitig 

omvärldsbevakning. Eleverna stimuleras att producera bildspel, filmer samt söka kunskap via internet.

I-pads bidrar till en mer flexibel lärandemiljö. Vissa läromedel är digitala.

Vårt trygghetsteam och vår värdegrundsgrupp skapar tillsammans med eleverna olika aktiviteter som bidrar till 

ökad trivsel och trygghet på hela skolan. 

Hälsa och rörelse är ett område som vi arbetar mycket med. Varje dag erbjuder vi våra elever organiserade 

rastaktiviter. I vår rastkiosk kan eleverna dessutom låna olika saker som t. ex. bollar, spel och hopprep. Kiosken 

bemannas av fritidspersonal samt elever från vår grupp Kompisagenterna.

Vi har en fantastisk rikedom av elever som talar 15 olika språk!  

Backaskolan är pilotskola för Backa barnet, vars syfte är att ge varje barn en bra start i livet!     

På Backaskolan är alla närvarande i mötet med varandra!



Så här ser våra miljöer ut



• Backa fritidshem har öppet kl. 6-18. Våra skoldagar börjar kl. 8.00 med varierande 

sluttider. 

• V-klass är vår lärplattform där ni kan ta del av skolans information, scheman samt ert 

barns kunskapsutveckling.

• Våra åk 6-elever har B-språk och hem- och konsumentkunskap på andra skolor i 

kommunen.

• Vi har gemensam förmiddagsrast. Lunchraster tas i anslutning till måltid.

• I varje årskurs arbetar tre klasslärare som delar på mentorskapet. 

• I början av varje termin bjuder vi in till utvecklingssamtal.

• Information om föräldramöten och andra sammankomster kommer som en inbjudan i 

V-klass.

Övrigt som kan vara bra att känna till



Personalen som arbetar här

Skolans personal

Fritidshemmets personal



• Backaskolan - Ystads kommun

• Följ oss gärna på Facebook: ”Backaskolan i Ystad”

• https://www.backabarnet.se/

Länkar och media

https://ystad.se/skola/grundskola/grundskolor-i-ystad/backaskolan/?_gl=1*kowj2b*_ga*MTA0ODcxMDY3Mi4xNjM5Mzk5MTQz*_up*MQ..

