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Det naturliga valet av skola för dig som bor i Husby 

               Välkommen till  

             Husbygårdsskolan  
                läsåret 2019/2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I varje förskoleklass arbetar en förskollärare, en grundskollärare och en  

barnskötare. Grundskolläraren och förskolläraren följer eleverna till årskurs 1. 

 

Pedagogisk lek har stor betydelse för lärandet, där eleven lär sig samarbete,  

socialt samspel och får grunderna inför läs-, skriv- och matematikinlärning.  

Vi arbetar språkutvecklande genom olika metoder.  

I matteverkstan ger vi eleverna möjlighet att göra matematiken laborativ  

och konkret.  

Idrott och rörelse är viktigt för elevens motoriska utveckling. En gång i veckan  

har vi idrott i idrottssalen.  

En dag i veckan genomförs skogsutflykt, skridskoskola eller lek i simhall. 

 

Vi arbetar medvetet för att skapa trygga grupper genom samarbetsövningar  

som tränar den sociala förmågan. 

 

Utevistelse är en viktig del av elevens dag i skolan, både på skolgården och i  

närområdet.  

 

Husbygårdsskolan erbjuder frukost mellan klockan 6.30-7.30. 

Förskoleklasserna äter lunch klockan 11.30 i skolans matsal. 

      

 



Husbygårdsskolans framgångsfaktorer 
 

 Förskoleklass till år 9 

 ”Skolan mitt i byn” 

 Erfarna och kompetenta medarbetare 

 Lärare och förskollärare i förskoleklass och år 1 

 Årskurslag med tre lärare och tre fritidspedagoger i år 2-3 

 Arbetslag med speciallärare och elevassistenter i år 4-9 

 Vilja till att samarbeta för att lyckas 

 Ambitiösa elever med framtidstro  

 Pedagogiska lokaler 

 God ekonomi  

 Bra insatser och beteende uppmärksammas 

 Elever involveras i undervisning och arbetsmiljö 

 1:1 från år 3-9 (Ipad till varje elev) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt  

Rektor Magnus Duvnäs, Rektor, 08-508 45 054 

Biträdande rektor Lotta Waldberg, 08-508 45 607 

Administrativ chef Kristina Thorin, 08-508 45 608 

Skolsekreterare Kerstin Nordin, 08-508 45 602 

Skolassistent Ida Alm, 08-508 45 051 
 

Husbygårdsskolan F-9 

Trondheimsgatan 2 och 21 

164 32 Kista 

www.husbygardsskolan.se 

Vi skapar trygghet och studiero genom samarbete i arbetslag för varje 

årskurs med ämneslärare, speciallärare och elevassistenter. 

Som stöd för att elever ska lyckas finns ett väl utbyggt Elevhälsoteam. 

 

Bra tillgång till digital teknik finns och vi använder det för att effekti-

visera lärandet. Samtliga elever har tillgång till en egen I-pad. 

 

Vi har en rastverksamhet som möjliggör mycket fysiska aktiviteter, samt 

energipass inlagda i elevernas schema, för hälsa och lärande. 

 

Vi arrangerar en lägerskola i årskurs 7 och en skidresa i årskurs 8 för att 

skapa bra samarbete och bra relationer. 

 

Vi erbjuder läxhjälp på eftermiddagarna. 

 

Vi arbetar för att involvera eleverna i sin skolgång. Vi ger elever extra 

ansvar i uppdrag som elevråd, rastverksamhet, mentorskap inom MVP 

(Anitvåldsprogram) och IT-coacher. 

 

För att utveckla skolan ytterligare ingår vi i ett stort samarbete med 

Skolverket under tre år. Samarbetet går under namnet ”Samverkan för 

bästa skola” 


