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En meningsfull skola som
berikar alla – varje dag
Välkommen till Faluns kommunala grund- och grundsärskola

Välkommen till Faluns kommunala grund- och grundsärskola
Vi vill att du som elev och du som vårdnadshavare ska känna dig väl mottagen i vår
grund- och grundsärskola och uppleva att vår undervisning håller hög kvalitet. Vi
arbetar kontinuerligt med att utveckla undervisningen och med kompetensutveckling
för våra lärare - allt utifrån forskning och beprövad erfarenhet.
Tillsammans strävar vi mot att du som elev får goda förutsättningar att påverka din
utbildning och att du som vårdnadshavare görs delaktig i ditt barns skolgång.
Alla elever ska uppleva att det är intressant, lärorikt och utvecklande i skolan och att
du som elev ska få möjlighet att nå ditt bästa jag i Falu grundskola.
Läs mer om vårt utbud på www.falun.se

BJURSÅSSKOLAN
Bjursåsskolan är en nybyggd, toppmodern skola där trygghet och studieresultat står
i centrum. På skolan finner du erfarna lärare som pushar och stöttar dig utifrån dina
mål och behov, för att du skall kunna bli ditt bästa jag och vara redo för det som kommer efter högstadiet.

BRITSARVSSKOLAN

På Britsarvsskolan vill vi att alla ska lyckas! Vi som arbetar på skolan har gedigen erfarenhet, med hög kompetens och behörighet i alla skolans ämnen. Vi arbetar tillsammans, vuxna och elever, för att du som elev ska bli delaktig i din utbildning och ditt
lärande. Vi vill att du ska kunna nå dina mål och bli rustad för din framtid.

HÄLSINGGÅRDSSKOLAN
Hälsinggårdsskolan är en skola för alla där alla elever är allas ansvar! Här möter du
engagerad personal med lång arbetslivserfarenhet och hög kompetens. Elevernas
trygghet och lärande är alltid i fokus. Vi erbjuder laborativ NO-undervisning och en
god lärmiljö för praktisk-estetiska ämnen.

MONTESSORISKOLAN
Montessoriskolan vill vara en skola med öppna dörrar och med stark anknytning till
samhället runtomkring. Lusten att lära ses som en viktig förutsättning för lärande och
vi vill ge utrymme för elevens drivkraft, intressen och kapacitet.

SVÄRDSJÖSKOLAN
Välkommen till Faluns modernaste skola! När du kommer till oss kliver du in i helt
nyrenoverade lokaler och tillgängliga lärmiljöer för alla! Hos oss får du möjligheten
att överträffa dig själv och lyckas med sådant som du inte själv trodde var möjligt.
Du kommer att få möjlighet att utvecklas till ditt bästa jag, både kunskapsmässigt och
som person hos oss. Vi kommer att ta emot dig i en atmosfär som bygger på ömsesidig
respekt och trygghet. Hos oss gör vuxna och ungdomar jobbet tillsammans. Vi ser
fram emot att få arbeta tillsammans med just dig!

VÄSTRA SKOLAN
Vår vision är att Västra ska vara ett självklart val för elever, föräldrar och pedagoger.
Västra är en skola för alla, där varje individ kan känna sig trygg och utvecklas. Vi
vill ligga i framkant inom skolans alla områden. Extra fokus har vi på trygghet och
studiero, lust till lärande och ökad måluppfyllelse. Ett fokus som har genererat tydliga
resultat.

Alla vi som arbetar i Falu grundskola har den gemensamma målsättningen att du som
elev ska nå “ditt bästa jag”. Du ska få utveckla dina kunskaper och förmågor så långt
som möjligt, utifrån dina förutsättningar.
Vi strävar efter att erbjuda dig en alltmer stimulerande utbildning av skolan, med
möjlighet att utveckla viktiga förmågor för dagens och morgondagens samhälle. Det
är viktigt att du som elev är trygg och mår bra, därför arbetar Falu grundskola med
stort fokus på detta, där det hälsofrämjande och förebyggande trygghetsarbetet är
högt prioriterat. Mätningar visar att Falu grundskolas elever upplever hög trygghet i
skolmiljön.

Falu kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
023-830 00
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Din möjlighet till utveckling och lärande

