
KÄLLAN



Beskrivning av skolan
Källan är en nybyggd F-6 skola, som ligger i 
Ystads östra delar med närhet till stad, skog 
och hav. På skolan finns plats för 350 elever.

Vi arbetar aktivt med att skapa en 
positiv och tillgänglig lärmiljö där så väl elever 
som pedagoger strävar efter att utvecklas så 
långt som möjligt. Med höga förväntningar och 
möjligheter att prova olika arbetssätt utvecklas 
elevernas förmågor och kunskaper. Vi rustar 
eleverna för ett liv i en framtid som än så länge 
är okänd för oss. Vi betonar vikten av att 
eleven själv förstår sin del i sitt eget lärande.

Bild på skolan



Det här utmärker Källan
• Våra moderna innemiljöer med hemvister, som rymmer allt från små till 

stora gradänger, djupa och sittvänliga fönstersmygar, mjuka mattor och 
större salar med tillhörande grupprum i olika storlekar, tillhör varje 
årskurs. 

• På Källan undervisas eleverna årskursvis i flexibla grupper. Våra 
varierande och flexibla lärmiljöer möter elevernas olika behov och ger 
möjlighet att bedriva inkluderande undervisning där eleverna 
samarbetar och lär av varandra. Möbler, inredning, ventilation och ljus-
och ljudmiljön är valda för att skapa lugn och arbetsro.

• Skolan har specialsalar för slöjd, musik, hem- och konsumentkunskap, 
bild och naturorienterande ämnen. Ett stenkast bort ligger badhuset 
och Ystads Arena där eleverna har idrott och hälsa. I hjärtat av 
skolbyggnaden, Navet, finns vårt skolbibliotek.

• På vår stora skolgård finns olika möjligheter till aktiviteter som främjar 
lek och rörelse, bland annat har skolgården en konstgräsplan, 
hinderbana, stor lekyta och bra utrustade lekplatser.



Välkommen till oss på Källan



Skoltider
- Förskoleklassen går 8:10-13 alla dagar.

Fritidstider
Fritids är öppet mellan 06:00-18:00 alla vardagar.

Moderna språk
Källans elever i åk 6 har moderna språk på Norreportskolan en gång i veckan.

Vklass
Vi arbetar via Vklass hela skoldagen. I Vklass ligger elevernas schema. I varje lektionspass står kort vad lektionen innehåller. I 
Vklass hittar du som vårdnadshavare även ditt barns bedömningar och utveckling mot kunskapskraven.

Mentorskap
Varje elev har en mentor. Varje årskurs har 2-3 mentorer. Under hösten har vi obligatoriska utvecklingssamtal och under våren 
erbjuder vi ytterligare ett samtal.

Föräldramöten
Föräldramöten äger rum i september månad. Inbjudningar kommer vid läsårsstart 22/23.

Övrigt som kan vara bra att känna till



Vi avslutar med en bild från 
sommaravslutningen 2021.
Hos oss arbetar förskollärare, 
lärare, fritidspedagoger, 
elevassistenter, speciallärare, 
specialpedagog, Sva-
lärare, studiehandledare, moders-
målslärare, bibliotekspedagoger, 
rektor, administratörer, 
vaktmästare, 
kurator och skolsköterska, 
lokalvårdare och kökspersonal.
Stort välkommen till oss!

Källans personal



• https://www.facebook.com/YstadKallan
• https://www.instagram.com/kallanystad/

Vi finns på Facebook och Instagram

https://www.facebook.com/YstadKallan
https://www.instagram.com/kallanystad/
https://www.instagram.com/kallanystad/
https://www.instagram.com/kallanystad/

