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Vår värdegrund:
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ANSVAR - JÄMSTÄLLDHET
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TILL SKOLAN
I OCKELBO!
 - 



PERSLUNDASKOLAN ÄR Ockelbo kommuns skola 
för elever i årskurserna 4-9. Skolan totalre-
noverades och byggdes till under 2014–2015, 
och blev klar för nypremiär i januari 2016. 

På skolan finns cirka 300 elever. Skolan har 
hela kommunen som upptagningsområde 
och många elever har skolskjuts.

Skolan ligger högt och naturskönt vid By-
sjön, mitt i samhället, med direkt närhet till 
service och kommunikationer. 

Skolgården har utrustats för lek och aktivi-
tet, arbete och avkoppling. 

Vi har en samlingsplats under tak, basket-
plan, klättertorn, kompisgungor, hängmatta 
och studsmatta. Våra gröna utemiljöer har 
planerats i samarbete med Wij Trädgårdar. 

I den äldre delen av skolan finns mellan-
stadiets klassrum och högstadiets teorisalar. 
I den nybyggda delen finns kafé, musikrum, 
salar för slöjd, bild och hemkunskap, idrotts-
hall och matsal. 

Perslundaskolan är en skofri skola, vilket 
gör den lugnare och trivsammare att vistas i. 

Perslundaskolan har utrustats med den 
modernaste tekniken för undervisning och 
inlärning.  Målet är alltid att ha legitimerade 

lärare i alla 
ämnen.  
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PERSLUNDA

I FRITIDSHEMMET OCH FRITIDSKLUBBEN arbetar vi 
aktivt med att stärka elevernas självkänsla och 
självförtroende, öka förmågan till självständig-
het, empati och social kompetens. 

Vi serverar frukost och mellanmål i matsa-
len varje dag.

PÅ PERSLUNDASKOLAN LAGAS så gott som all mat 

från grunden. Varje dag serveras också ett 
vegetariskt alternativ till alla. 

Ockelbo kommun var bland de första i 
landet att aktivt och kontinuerligt öka andelen 
ekologiska livsmedel i sin matlagning, och vi 
arbetar också dagligen för att minska matsvin-
net. 

Vi är mycket måna om att alla ska få bra mat 
och att lunchrasten blir så lugn och trevlig 
som möjligt. 

Det ligger också i linje med vårt hälsofräm-
jande arbete vid skolan.

VILL DU 
KONTAKTA OSS PÅ 
PERSLUNDASKOLAN?

REKTOR 
TEL. 070-414 14 20

PERSONALRUMMET 
TEL. 0297-553 44

SKOLEXPEDITIONEN
TEL. 0297-553 10

VI JOBBAR ALLTID FÖR allas lika värde.
För att öka inlärningen strävar vi efter att 

använda oss av flera olika pedagogiska meto-
der och verktyg.

Vi vistas mycket i vår utemiljö intill Bysjön 
där vi bland annat har Hälsans Stig, mini-
multiarena och utegym. Det hälsofrämjande 
perspektivet är viktigt för oss. 

Perslundaskolan har ett nytt skolbibliotek 
med tillgång till egen bibliotekare. 

En skofri skola, 
med ny teknik 
och ekologisk 

skolmat

SKOLAN

VÅR PEDAGOGIK FRITIDSHEM/KLUBB

SKOLMATEN



GÄVERÄNGE SKOLA ligger centralt i Ockelbo och 
omfattar förskoleklass till och med årskurs 
3 samt fritidshem. På skolan finns cirka 120 
elever. Skolans upptagningsområde är stort 
och många elever åker skolskjuts.

Vi har en stor skolgård med många möjlig-
heter: cykelbana, fotbollsplan, basketplan och 
när vintervädret tillåter finns både pulka-
backe, skidspår och spolad is. 

Gäveränge skola är en mångkulturell skola. 
Vi arbetar kontinuerligt med vår värdegrund 
– allas lika värde oberoende av kön, etnicitet, 
eller religion. Varje hösttermin startas med att 
eleverna arbetar fram Guldregler om hur vi 
ska vara mot varandra på skolan.

VI HAR bra personaltäthet vilket möjliggör arbe-
te i mindre elevgrupper. 

För att elever ska nå kunskapskraven 
använder vi oss av flera olika pedagogiska 
metoder och verktyg. 

Vi strävar efter att använda varierat och 
elevaktivt material som utgår från varje elevs 
förutsättningar. Tillgången till IT-verktyg 
utvecklas kontinuerligt och ska 
vara en naturlig del i elevernas 
dagliga arbete. Vi anpassar 
undervisningen så långt det är 
möjligt så att allas behov ska 
tillgodoses.

Studiehandledning på 
modersmål ges samt moders-

målsundervisning om det är tillräckligt många 
elever i samma språkgrupp.

Efter skoldagens slut erbjuds alla elever 
läxläsningsstöd.

Det hälsofrämjande perspektivet finns med 
i allt vi gör. Vi arrangerar hälsodagar, frilufts-
dagar, och har temaarbeten kring kost och 
rörelse.

FÖRSKOLEKLASSEN jobbar medvetet med elever-
nas språkutveckling för att ge dem 
den grund som skolan sedan bygger 
på. Vi tror starkt på att kunskaps-
utveckling grundar sig i bra språk-
kunskaper.
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VILL DU KONTAKTA OSS PÅ GÄVERÄNGESKOLAN?

REKTOR 
TEL. 0297-553 36,  
070-414 14 75

PERSONALRUMMET 
TEL. 0297-553 37

SKOLEXPEDITIONEN
TEL. 0297-553 38

GÄVERÄNGE 

FRITIDSHEMMET arbetar aktivt med att stärka 
elevernas självkänsla och självförtroende, öka 
förmågan till självständighet, empati och so-
cial kompetens. Verksamheten kompletterar 
skolans undervisning. 
Rörelse står på schemat vid flera tillfällen i 
veckan både inomhus och utomhus

MATEN TILLAGAS I Perslundaskolans kök. Vi är 
mycket måna om att alla ska få bra mat och att 
måltiden blir så lugn och trevlig som möjligt. Det 
ligger också i linje med vårt hälsofrämjande arbete 
vid skolan.

Vi tror starkt 
på att kunskaps- 

utveckling 
grundar sig i bra 
språkkunskaper

SKOLAN

VÅR PEDAGOGIK

SPRÅKUTVECKLING

SKOLMATENFRITIDSHEM



elevernas självkänsla och självförtroende, öka 
förmågan till självständighet, empati och soci-
al kompetens. Även här finns ett  hälsofräm-
jande perspektiv.

SKOLAN SAMARBETAR med Åbyggeby Lands-
bygdscenter och i deras byggnad inryms 
gymnastiksalen och matsalen.  Maten tillagas 
på plats och från grunden av fina råvaror. 

Vi är mycket måna om att alla ska få bra 
mat och att lunchrasten blir så trevlig som 
möjligt. 

6 7

 ÅBYGGEBY SKOLA F-3ÅBYGGEBY SKOLA F-3

ÅBYGGEBY SKOLA ligger i en naturskön miljö cirka 
7 kilometer från centrala Ockelbo. 

Skolan har fina förutsättningar för uteaktivi-
teter med fotbollsplan, samt egen isplan och 
skidspår på vintern.

Skolan består av två byggnader, Storskolan 
och Bystugan. I Storskolan bedrivs den teore-
tiska undervisningen. 

ELEVERNA HAR ÄMNESKOMPETENTA lärare - lärarna 
har utbildning för de ämnen de undervisar i. 

Skolans område ligger i nära anslutning till 
skogen, och på vår skolgård finns möjlighet 
till många aktiviteter, med en mängd lekred-
skap och en amfiteater.

Utomhuspedagogik är en del i undervis-
ningen på skolan. Med naturen nära inpå får 
eleverna ytterligare förutsättningar att stärka 
sina teoretiska kunskaper.

Det hälsofrämjande perspektivet finns med 
i allt vi gör.

I FÖRSKOLEKLASSEN  jobbar vi aktivt och medvetet 
med språket för att ge den grund som skolan 
sedan bygger på. 

När eleverna börjar årskurs 1 ges möjlig-
het att skriva sig till läsning med datorstöd. 
Tillgången till moderna it-verktyg utvecklas 
kontinuerligt, och ska vara en del i elevernas 

arbete för att ge dem 
nya möjligheter 
att utvecklas. På 
skolan finns tråd-
löst nätverk och 
bärbara datorer för 
eleverna vid behov. 
Vi arbetar med Bå-
gen och Pilen som är 
ett varierat och elevaktivt material som utgår 
från varje elevs förutsättningar. 

I FRITIDSHEMMET arbetar vi aktivt med att stärka 

ÅBYGGEBY

VILL DU 
KONTAKTA OSS PÅ
ÅBYGGEBYSKOLAN? 

REKTOR
TEL. 0297-553 43  
070-414 14 22

PERSONALRUMMET  
PÅ SKOLAN
TEL. 0297-553 81

BYSTUGAN
TEL. 0297-553 20 
070-010 89 13

SKOLAN

VÅR PEDAGOGIK

SPRÅKUTVECKLING

FRITIDSHEM

SKOLMATEN

Naturen ger 
ytterligare 

förutsättningar att 
stärka de teoretiska 

kunskaperna. 
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SCHOOLSOFT
n Schoolsoft är skolans
informationssystem. I det
nätbaserade programmet
kommer du åt allt som rör
skolarbetet, var som helst,
när som helst.

Varje elev och dennes vård-
nadshavare får inloggnings-
uppgifter av skolan. 

Elever får stöd för sin 
skolgång och sitt lärande. På 
ämnessidorna finns läxor, 
prov, planeringar, viktiga filer 
med mera. 

Schoolsoft ger en samlad 
inblick i barnens skolvärld 
vilket gör det enklare att vara 
en engagerad förälder. 

Du kan kommunicera med 
lärarna, sköta sjukanmäl-
ningar, hitta scheman och 
klasslistor och följa ditt barns 
kunskapsutveckling.

SKOLSKJUTS
n Ockelbo kommun
erbjuder skolskjutsar för
elever i förskoleklass, grund-
skolans åk 1-9 samt grund- 
och gymnasiesärskolan, om
behov finns med hänsyn till
färdvägens längd, trafikförhål-
landen eller annan särskild
omständighet.

Rätt till skolskjuts gäller 
mellan bostaden och skolan 
i direkt anslutning till skol-
dagen, alltså ej resor till och 
från fritids.

Kommunen/skolan, entre-
prenören, förare, föräldrar 
och elever har alla gemen-
samt ansvar för att skolskjut-
sen ska fungera på ett bra 
sätt.

Föräldrarna ansvarar för 
elevens säkerhet mellan hem-
met och skolskjutsen, och för 
att eleven är i tid till skjutsen. 

Om eleven missar skjutsen 
så ansvarar föräldrarna för att 
eleven kommer till skolan. 

POLITIK
nUtbildnings- och kultur-
nämnden i Ockelbo består 
av nio ledamöter och nio 
ersättare. Nämnden ansvarar 
för förskola, skola, särskola, 
gymnasieskola, kommunal 
vuxenutbildning samt upp-
dragsutbildning. 
Tel nämndsekreterare  
0297-555 89. 

SKOLMATEN
n I Ockelbo kommun
sätter vi värde på god, nyttig
mat.

Mat tillhör livets glädjeäm-
nen och är helt nödvändig, 
i rätt mängd och med rätt 
sammansättning för att vi ska 
må bra och nå god livskvalité, 
kunna prestera och nå goda 
resultat inom skolan.

Att äta tillsammans i en lugn 
och trivsam miljö har både 
en pedagogisk, social och 
kulturell funktion. 

I vår kommun vill vi erbju-
da matgästerna lustfyllda mål-
tider som dessutom bidrar till 
en hållbar utveckling. 

Vi har höga ambitioner 
för andelen ekologiska och 
närproducerade livsmedel 
och placerar oss högt i den 
svenska Ekomats-ligan. 

Dessutom håller vi nog-
grann koll på matsvinnet, så 
att vi aktivt kan bidra till att 
det minskar. 

SKOLAN I OCKELBOSKOLAN I OCKELBO 

KULTURSKOLAN
nKulturskolan vänder sig till 
dig som vill göra något roligt 
och meningsfullt på fritiden. 
Den är till för alla, både för 
den som bara vill prova på, 
och den som kanske vill satsa 
lite mer och kanske lägga 
grunden till ett yrkesliv inom 
bild eller musik. 

Kulturskolan är en del 
av kulturlivet i Ockelbo 
kommun. Musikeleverna 
uppträder ofta och gärna på 
olika evenemang och ibland 
presenterar bildeleverna sina 
arbeten i en utställning. 

Ockelbo kommuns kultur-
skola hittar du på Kultursta-
tion, Södra Åsgatan 10, 816 
80, Ockelbo.  
Telefonnumret till kultursko-
lans chef är 070-160 41 88. 

SKOLKONTORET
nSkolkontoret hittar du på 
Torggatan 4, 816 80 Ockel-
bo. Här har bland annat vår 
utbildnings- och kulturchef 
och sekreteraren för utbild-
nings- och kulturnämnden 
sina arbetsplatser. 
Tel 0297-555 00.

ELEVHÄLSAN
nElevhälsan består av 
specialpedagoger, kurator, 
skolsköterskor, skolpsykolog, 
skolläkare samt pedagog på 
Skoldatateket.

Elevhälsan fokuserar på 
hälsofrämjande och förebyg-
gande åtgärder och omfattar 
medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpe-
dagogiska insatser.
Tel skolsköterska  
åk 4-6, 070-414 14 18. 
Tel skolsköterska  
åk 7-9, 070-414 14 51.
Tel skolkurator,  
070-414 14 24.

SÄRSKOLA
nI Ockelbo kommun 
bedrivs grundsärskola i 
inkluderad form på skolorna. 
Utbildningen anpassas för att 
så långt som möjligt motsvara 
den som grundskolan ger.

För elever som behöver trä-
ningsskola erbjuder Ockelbo 
skolgång i andra kommuner, 
främst Gävle och Sandviken.



Vi har idrottsplatser och idrottshal-
lar, simhall, slalombacke, crossbana, 
ridhus – och inom kort en nybyggd 
kombihall för ishockey och inlines. 

Vi har föreningar för alla: som ten-
nis, teater, orientering eller släktforsk-
ning – välkommen att delta!

Vi har en kommun med 
stabil ekonomi och fram-
tidstro, som satsat i både 

ett nytt äldreboende, en helt ny  
åk 4-9-skola och dessutom planerar 
för  nya förskolor. 

Privata entreprenörer har börjat 

investera i nya bostadsrätter och det 
kommunala bostadsbolaget ska bygga 
ett helt nytt hyreshus mitt i centrum.

Du förstår ju själv att allt det 
här inte borde vara möjligt i 
en kommun av vår storlek. 

Men vi har mer att berätta.  
Som att vår kollektivtrafik är gratis 

och att det inte finns en enda parke-
ring som kostar pengar. Inte ens de 
p-platser som försetts med motorvär-
mare vid buss- och järnvägsstationen. 

Och därifrån har vi hela världen 
inom räckhåll. Arlanda ligger bara  

2 timmar bort.
Efterfrågan på hus och gårdar i 

kommunen ökar. Det finns gott om 
plats för fler. För dig som uppskattar 
närheten mellan människor och be-
slutsfattare, och till service och fritids-
intressen.

Nu förstår du att det är med 
ett gott självförtroende vi 
välkomnar dig att vara en av 

oss ! 
Och som du märkt, så har vi inte 

ens behövt nämna basketen, båtarna, 
skotrarna eller prinsen. 

Mälardalen växer så det kna-
kar. En snabbt ökande 
befolkning skjuter upp 

bostadspriserna till orimliga nivåer,  
och en tätnande trafik gör arbets- 
pendlingen allt mer tidskrävande. 

Många storstadsbor längtar till hel-
ger, lov och semestrar, då man lämnar 
sin hetsiga vardag för ron och friden 
– på landet. 

Som om det inte gick att både bo,  
arbeta och gå i skolan där det är skö-
nast för själen!

Vi vet att det går. 

Vi som har hittat hem i Ock-
elbo vågar påstå att vi lever i 
den bästa av världar. 

Vi har allt – utom ilsket röda stopp-
ljus,  trånga rulltrappor och hetsiga 
rondeller. Och dem klarar vi oss bra 
utan. 

I stället har vi naturen, ja på många 
håll faktiskt rena vildmarken, inpå 
knutarna. Vi vandrar, fiskar, badar 
och åker båt på sommaren, jagar och 
plockar bär och svamp på hösten, åker 
skidor, skoter och sparkstötting på 
vintern. 

I Ockelbo har vi all handel och ser-
vice vi behöver, från parfymeri 
till bilbesiktning; från skobutik 

till bygghandel. Vi har biograf, bank, 
apotek, Systembolag, hälsocentral, 
optiker och spa. Vi har vandrarhem, 
hotell, kaféer och flera restauranger. 

Välkommen till 
Ockelbo med byar!



Vår gemensamma 
värdegrund 

Trygghet
Vi ska alla trivas i förskola/skola med  

våra kamrater. Barn och vuxna känner  
ömsesidig tillit till varandra. Jag ska  

känna mig sedd och bekräftad.

Respekt
Vi lyssnar på varandra, och respekterar  

andras olikheter och åsikter.  
Jag accepterar gemensamma regler. 

Ansvar
Jag har ansvar för mitt eget lärande och  

mina handlingar. Jag tar ansvar för  
mina saker, andras saker och  

vår gemensamma miljö. 

Jämställdhet
Jag har rätt att bli respekterad för de val jag 

gör, oberoende av om jag är flicka eller pojke. 
Vi ska alla få samma möjligheter att utvecklas 

och känna oss värdefulla. 


