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Eleverna, vår viktigaste tillgång.   



Välkommen 
till 

Europaskolan 
Malma 

  

 
 

 



- Inledning med presentation 
- Europaskolans bakgrund 
- Lokaler 
- Ansökningsläget och planerad 

organisation 
- Verksamhet 

- Lgr 11 
- Språkval 
- Elevens val 
- Hur jobbar vi ämnesövergripande? 
- SchoolSoft 

- Skolmaten 
- Skolskjuts 
- Frågor 



 Kunskapen i 
centrum 
 

 Europeiska 
bildningsideal 

 
 Ordning och reda 

för lärande   
 

    Uppdraget ges från stiftelsen…till bolaget 
 

 Utbilda till kompetenta och 
ansvarstagande medborgare i Europa 

 Bedriva ett kvalitetsgymnasium 
/grundskola som förbereder till högre 
studier där alla skall kunna utvecklas 

 Samarbeta med högskolor, näringsliv 
och förvaltningar 

 Förnya utbildningen   
    4 

Värderingar från kunskapsrörelsen 



Stiftelsestyrelsen 

 Ordförande Med dr Anders Milton, Stockholm 
- 1:e vice ordförande Ambassadör Henrik Landerholm, Riga 
- 2:e vice ordförande Professor Per Olof Berg, Strängnäs 
- Ledamot Professor Bo Odlind, Strängnäs 
- Ledamot Fil kand Marita Bildt, Djursholm 
- Ledamot Advokat Lars Göthlin, Strängnäs 
- Ledamot Direktör Dan Brändström, Stockholm 
- Ledamot Domprost Johan Dalman, Strängnäs 

 - Ledamot Adjunkt Håkan Plith, Strängnäs 
 - Ledamot Advokat Helena Hallgarn, Strängnäs 
 - Verkställande ledamot Direktör Johan H Larson, Strängnäs 

 
 - Sekreterare Lennart Armerin, VD, Eskilstuna 

- Revisor Aukt revisor Stefan Tärnell, KPMG, Eskilstuna 
- Revisorsuppleant Aukt revisor Bodil Gistrand, KPMG, Eskilstuna 



Samarbete med universitet och högskolor 

 KTH matematikinstitutionen, KTH skolan för 
kemivetenskap, Karolinska institutet, Stockholms 
universitet 
• Möjliggör studier på högskolan under gymnasiestudierna 
• Kontakt med forskningsvärlden 
 

 Förbundet unga forskare 



Framgångsfaktorer 
 Motiverade och engagerade lärare och personal 
 Professionell ledning med inriktning på 

verksamhetsutveckling 
 Elevtrivsel – Europaandan 
 Höga förväntningar 
 Pedagogisk kvalitet och förnyelse 
 Professionalism och ”Best Practise” 
 Strukturerat kvalitetsarbete 
 
Europaskolan är inte vinstdrivande 









Ansökningsläget  4-5, 6-7, 8-9 …. 
 

 200 elever har idag tackat ja.  
 Årskurs 8 – 9 , planeras just nu för 56 (åk 8, 24 och åk 9, 32) elever  
 Årskurs 6 – 7, planeras just nu för 92 (åk 6, 50 och åk 7, 42 )  elever 
 Årskurs 4 – 5, planeras just nu för 52 (åk 4, 30 och åk 5, 22) elever 

 

- Hur fungerar kösystemet? 
- Kan man få förtur? 



...och organisation 

Just nu – Lärarrekrytering, annonsering och ansökan 
 

 Ämneslärare 
 Specialpedagog 
 Team kring elevvård och trygghet – skolhälsovård, kurator, skolsköterska, 

skolläkare, psykolog 
 Studie- och yrkesvägledare 
 Skolledning, rektor och biträdande rektor 
 Skolkansli 
 Stödfunktioner, lokalvård, vaktmästeri, mat och IT 

 

 
 
 



Verksamheten 
 Undervisning enligt läroplan Lgr 11 
 Språkval 

 Franska 
 Tyska 
 Spanska 

 Prioriterat område att erbjuda samtliga moderna språk som 
den del i omvärldsorienteringen 

 Elevens val – fördjupning och breddning inom eget område 
 Tematiskt arbete – ämnesövergripande 
 Läxhjälp 
 Ge utmaningar på alla nivåer – erfarenheter från 

spetsutbildning 



E-strategi  
 Trådlöst nät 

 En till en eller tillgång till dator/”platta” – digitala läromedel.  
 Schoolsoft (skolans intranät) 

 Kommunikation 
 Planering 
 Elevuppföljning m.m. 
 Administration och dokumentation 

 Pedagogisk utveckling med IT pågår! 
 Måluppfyllelsen är i centrum, men metoderna utvecklas. 



Intranät - SchoolSoft 









Elevens eget ansvar 
 Rätt tid 
 Rätt material 
 Rätt attityd 

 
 Envishet och uthållighet 

viktigare än talang… 
(Skolverket) 
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Men… 

Det krävs mer än en bra plan 
för att skapa sig ett namn. 

Henry Ford 



- inte maskiner…. 
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Vårt mål .. Elevens måltidsupplevelse! Så nära 
restaurang du kan komma…  

 Lokala leverantörer 
  Bra råvaror, gärna 

närproducerade och 
ekologiska (om möjligt) 

 Lagas från grunden 
 Nollvision för matsvinn 

 
 Samverkan 1 år när det gäller 

matsalen 
 Samma menyer som 

Malmaskolan 



Skolskjuts 
Ansök hos kommunen 
Vem har rätt till skolskjuts 
 Elever i förskoleklass och grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om 

färdvägen är lång eller vid särskilda trafikförhållanden. Barn som bor 
växelvis hos båda vårdnadshavarna har rätt till skolskjuts från båda 
adresserna (förutsatt att de båda är bosatta och folkbokförda i Flens 
kommun). 

För elever i förskoleklass – åk 3 gäller minst 2 km 
För elever i åk 4 – 9 gäller minst 3 km 
 Detta gäller under förutsättning att eleven väljer att gå i den skola 

kommunen anvisat. 
Elever med funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl har rätt till 

skolskjuts (läkarintyg eller intyg från skolsköterska behövs då). 
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Eleverna vår viktigaste tillgång 

Frågor? 
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