
NORREPORTSKOLAN



Beskrivning av skolan

Norreportskolan ligger i centrala Ystad, en välkänd profil sedan ett sekel 

tillbaka. Skolan har byggts till under olika epoker, renoverats och fräschats till 

för att passa olika tiders pedagogiska idéer.

Skolan är en årskurs 7-9 skola med ca 520 elever. Undervisningsgrupperna 

ligger på cirka 25 elever. För att ligga i framkant har Norreportskolan valt en 

organisation som bygger på tre åldershomogena arbetslag; arbetslag 7, 

arbetslag 8 och arbetslag 9. Arbetslagen följer på så sätt sina elever under 

hela skoltiden på Norreportskolan.

Lärarna i varje arbetslag undervisar endast i en årskurs åt gången och på 

detta sätt skapar vi trygghet, förtroende och goda förutsättningar för våra 

elevers kunskapsutveckling. Detta medför att lärarna på ett välutvecklat sätt 

kan samarbeta, samplanera, sambedöma samt ämnesintegrera i större 

omfång. På så sätt blir vi "den lilla skolan i den stora”.

Vår vision är att Utmana alla!

Skolans fokusområden för läsåret 2021/2022 är:

-Digitalisering

-Hälsofrämjande skolutveckling

-Integration

-Betyg och bedömning



Det här utmärker Norreportskolan
Idrott och hälsa är tongivande delar av vår verksamhet eftersom vi självklart strävar efter fysiskt välmående hos våra elever. Häri ligger också uppskattade 

och återkommande friluftsaktiviteter. Vi har lagt extra undervisningstid på detta ämne, vilket medför att alla elever har idrott tre tillfällen per vecka.

Norreport har en stark idrottstradition där inte minst fotboll, men även handboll, volleyboll och futsal är idrotter som är tongivande i våra skollag. Vårt medalj-

och pokalskåp är välfyllt efter flera SM-titlar och andra framgångar genom åren.

Vi i har sedan några år tillbaka samarbete med MFF och i varje årskurs finns en klass som ingår i MFF-akademin. Dessa elever har en utökad studiekurs och 

de har akademiträning vid tre tillfällen i veckan.

Vi värnar om vår elevdemokrati och varje klass har representanter i skolans demokratiråd som träffas regelbundet. Utöver detta har vi även ett biblioteksråd 

och ett digitalt råd.

Varje höst återkommer vårt FN-rollspel i åk 9, som är en viktig tradition för vår skola.



Så här ser våra miljöer ut



• Skoltider

Skoltiderna är 08:00-15:20. På måndagar börjar eleverna 09:10.

• Vklass/classroom

Vi använder vklass som lärportal. Vklass innehåller funktioner för närvarorapportering, resultat, kalender, 

omdömen, utvecklingssamtal, etc. I schemat finns information om varje lektions innehåll. Vklass kompletteras med 

classroom där eleverna arbetar varje dag och där även allt undervisningsmaterial finns.

• Mentorskap

Varje elev har en mentor som håller ihop allt som rör eleven. Mentorn är den person som du kontaktar i första 

hand. Eleverna träffar mentorn varje måndag mellan 09:10-09:40. I början av varje termin träffar ni mentorn på ett 

utvecklingssamtal.

• Mitterminssamtal

I mitten av varje termin görs en kunskapsanalys. I våra ämnesmatriser kan elev och vårdnadshavare se aktuell 

kunskapsutveckling.

• Föräldramöten i höst

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

• NPF-säkra klassrum

Vi arbetar mycket med att utveckla våra lärmiljöer och våra klassrum är utrustade med bland annat hörlurar, 

tangentbord, hörselkåpor och olika arbetsytor för att anpassa för varje elev.

Övrigt som kan vara bra att känna till



Den här personalen arbetar här



Vill du följa med på en rundvandring, klicka här!

Norreportskolans Instagram Norreportskolans hemsida Norreportskolans facebook

Länkar och media

https://www.youtube.com/watch?v=d-VEppxsl74&t=1s
https://ystad.se/skola/grundskola/grundskolor-i-ystad/norreportskolan/
https://www.facebook.com/ystadnorreport

