
Köpingebro skola



Beskrivning av skolan
Köpingebro skola består av förskoleklass, fritidshem och skolår 1-6. På skolan finns ca 390 elever och ca 215 barn 
inskrivna på fritidshemmet. Arbetslagen är indelade i år F-3, år 4-6 samt fritidshem år F-6. Arbetslagen leds av 
processledare.
Fritidshemmen är uppdelade i Ekens fritidshem för år F-1 och Kastanjens fritidshem för år 2-6.

Varje åldersgrupp arbetar i tvärprofessionella team som består av olika professioner så som lärare, fritidspedagog, 
förskollärare, barnskötare eller elevassistent. Teamen är anpassade efter behov och inget team är identiskt med ett annat 
team. Teamets uppdrag är att skapa den bästa möjliga undervisningssituationen för alla elever och grupper ska förändras 
efter behov och utveckling. Teamets uppdrag är också att planera för utifrån att alla resurser ska användas optimalt.

Vår vision är TILLSAMMANS LYFTER VI och våra fokusområde för läsåret 21/22 är Språkutveckling samt 
Lärandesituationer.



Det här utmärker Köpingebro skola

På vår skola är ALLA BARN ALLAS BARN och vi arbetar efter att skapa en stark 
gemenskap med VI-känsla.

Vi arbetar strukturerat med att utveckla vår verksamhet och har flexibla grupperingar 
och team som varje dag möter eleverna.

Våra lärmiljöer är anpassade efter barnens behov och skolan har fina miljöer både inne 
och ute.

Vår undervisning utvecklas ständigt och vi arbetar med bland annat kooperativt 
lärande, studieteknik, lektionsstruktur med generella anpassningar och språkutveckling.

Vi har en välfungerande rastverksamhet, Grön Flagg, Hälsoråd och Skol IF som leds av 
eleverna.



Så här ser våra miljöer ut på skolan och i närområdet









• Skoltiderna är 9:05-13:35 på måndagar, övriga dagar 8:30-13:35.
• Vi har utevistelse varje dag.

• Vklass används för information, schema, frånvaro med mera.

• Varje elev har en mentor.

• Inskolningssamtal sker i juni.

• Utvecklingssamtal sker runt påsk.

• Föräldramöte i början av höstterminen.

• Fritids är i samma lokaler som förskoleklassen.

• Det finns möjlighet till buss för de elever som har rätt till detta.

Övrigt som kan vara bra att känna till



Den här personalen arbetar i förskoleklass detta läsåret

Lotta Erlö Kornelia Indén

Saara Korhonen

Sofia Högström Annika Skoog-
Ohlsson

Nina Fischer Linda Langvik Fredrik Rebert Inez Hansen



Film om förskoleklassen på 
Köpingebro Skola ser du här.

Film om ute- och innemiljöer 
hos förskoleklassen ser du här.

Filmer

https://youtu.be/DsDwEgHd-Nc
https://youtu.be/xubUxWNTzq8


● Här hittar ni vår Facebook-sida.

● Köpingebro Skolas hemsida här.

● Instagram
@skolbibliotekystad
@100procentrast
@elevhalsankopingebroskola

Länkar och media

https://sv-se.facebook.com/pages/category/Elementary-School/K%C3%B6pingebro-skola-958556127576356/
https://www.ystad.se/skola/grundskola/grundskolor-i-ystad/kopingebroskola/

