Vår inriktning

Garnvindeskolan

Miljöarbete
Kompostering-Återvinning
Energimedvetenhet
Skolskogen

Postadress:
Ale Kommun
Garnvindeskolan
449 80 Alafors

Hälsa och kultur
Musik
Höstfest
Skolvarvet
Gemensam fysisk aktivitet
Massage
Röris
Livskunskap

Besöksadress:
Garnvindevägen 2
Skepplanda

Språkutveckling
Skrivdans
Bornholmsmodellen
Tras

Förskoleavdelningar:
Vindan
0303-330 076
Vävem
0303-330 477

Telefon:
Expeditionen
Rektor
Fax

Fritidshem:
Kardan
Sländan
Vindan

Garnvindan
0303-330 497
0303-330 491
0303-330 513

0303-330 723
0303-330 510
0303-330 797

Ale kommun
Barn och ungdomsförvaltningen
449 80 Alafors
Tel vx 0303-330 000
Hemsida: www.ale.se
E-post: barn.ungdom@ale.se

förskola och skola

Skepplanda

Våra värden

Vår förskola/skola

Vårt arbete

Arbetet mot mobbning och kränkande
handlingar skall kännetecknas av en
omedelbar reaktion från vuxna, som
visar att detta beteende under inga
omständigheter kommer att accepteras.
De utsatta skall aldrig behöva uppleva
att de blir lämnade i sticket.

Skepplanda är ett samhälle med möjligheter till fina natur- och kulturupplevelser. För oss på Garnvindeskolan är
det viktigt att eleverna känner väl till
sin hembygd och värnar om miljön.

Miljöarbete
Vårt miljöarbete sker inomhus, på skolgården och i naturen runt omkring i vårt
samhälle. Vi vill ge barnen medvetenhet
om att vårt sätt att leva påverkar vår
natur och att vi har möjlighet att spara
på naturresurser. Skolskogen är för
oss ett naturligt sätt att komma i kontakt
med naturen. genom källsortering, kompostering och olika miljöprojekt fördjupar vi
vår kunskap.

Vi lär våra barn att ta ansvar för sitt
beteende, sina personliga saker och
skolans material. Vi låter dem aktivt
delta i miljöarbetet.
Vi förväntar oss av barnen att de:
• Aldrig deltar i mobbning eller annan
kränkande handling utan är en god
kamrat.
• Visar hänsyn och hjälper andra genom att gå lugnt och inte springa eller
trängas i korridorer, dörrar eller andra
utrymmen.
• Använder ett vårdat språk (inga
svordomar, könsord eller andra kränkande ord) och är artiga (säger tack,
hej och hej då).
• Passar tider.
• Uppträder lugnt i matsalen och använder ett trevligt bordsskick.
• Lyssnar på andra och väntar på sin tur.

Genom skolans närhet till naturen blir
den ett självklart inslag i verksamheten.
Garnvindeskolan är miljöcertifierad
enligt de regler som gäller för
Stiftelsen Håll Sverige Rent.
Skolan har två förskoleklasser, åtta
klasser i grundskolan, tre fritidshemsavdelningar samt två förskoleavdelningar.
Barnen är i åldrarna 4-9 år.
Vi är organiserade i fyra arbetslag,
Sländan, Kardan, Vindan och Väven.
Skolan skall vara en plats för arbete,
möten och växande. I vår lokala
arbetsplan har vi formulerat följande
mål att alla trivs, känner sig trygga och
engagerar sig i skolans verksamhet.
Kunskaper och färdigheter utifrån
vars och ens delaktighet, behov och
erfarenheter.

Hälsa och kultur
Ungefär en gång i månaden har skolan
Samling Garnvindan. Då sjunger alla barn
och vuxna gemensamma sånger både nya
och gamla.
Skolans höstfest är en årlig återkommande
aktivitet. Elverna ordnar försäljning, poängpromenader, lotterier och körframträdanden. Pengarna från festen används till
olika kulturaktiviteter. Vi har många olika
uteaktiviteter varje vecka tex gemensam
gympa på skolan, skolvarvet, skogen, bad i
simhallen samt skridskoåkning.
Dessutom arbetar de flesta klasser med
massage och Röris.
Alla elever har Livskunskap en gång i veckan. Målet är; Trygga harmoniska barn som
accepterar varandras olikheter. Vågar visa
känslor och har empati.
Språkutveckling
Vi arbetar med barnens språkutveckling
genom bla Bornholmsmodellen, Skrivdans,
Tras samt noggrann uppföljning av varje
barns läs- och skrivförmåga.

