
Sparreholms utbildning
Välkommen till

Vi vill ge alla barn en bra start i livet med pedagogisk undervisning 

som inspirerar, stöttar och utmanar. Vår personal brinner för att 

skapa en levande utbildning med små grupper, där pedagogerna 

kan vara närvarande, inlyssnande och engagerade. Med närhet 

till naturen och många utomhusaktiviteter. Med hemlagad mat av 

färska råvaror. Hos oss får barn växa som individer och bli sedda, 

trygga och respekterade. En bra början på det livslånga lärandet.

www.sparreholmsskola.se



Sparreholms förskola och skola startades som friskola 2017 för 
att erbjuda ett närliggande alternativ till de boende på orten.  
Skolan är belägen mitt i Sparreholm, vackert omgiven av gröna 
skogar, ängar, ekbackar och sjön Båven.  

Här finns förskola för de yngsta barnen, skolklasser i årskurs F- 3 
och ett fritidshem. Alla verksamheter har ett nära samarbete med 
varandra som skapar en röd tråd genom hela utbildningen och 
barnen kan följas åt, oavsett årskull. 

Varje klass har ett eget klassrum. Vi använder kompensatoriska 
hjälpmedel såsom cykeltrampor, yogabollar, hörselkåpor och 
bänkskärmar för att möta varje individs behov. Vi har interaktiva 
bildskärmar där eleverna får lära sig att förstå och använda den 
senaste tekniken. 

Vi tror att goda matvanor är en förutsättning för friska och pigga 
barn. Därför har vi lagt mycket kärlek på vår matsedel med noga 
utvalda råvaror som tillagas på plats. Barnen bjuds på en väl-
smakande måltid som ger energi att orka hela dagen. 

Vår verksamhet är liten och det ger väldigt många fördelar. Vi har 
en stark gemenskap och en lugn miljö där pedagogerna kan ägna 
mycket tid till varje barn. Vår personal får på så sätt möjlighet att 
ta tillvara på varje barns unika förmågor och förutsättningar. 
Det skapar trygga individer och ger barnen en stark grund för 
framtiden, både i ämneskunskaper och i social kompetens. 

Mer tid till varje barn

Förskola, skola & fritids



På våra utegårdar har vi lekplatser, gräsmattor, hopphagar, 
bollspel, klätterställningar, sandlåda och gungor. Vi har även en 
grillplats där barnen får lära sig att laga och äta mat utomhus, när 
vädret tillåter. Precis utanför skolgården finns en fotbollsplan, en 
multisportplan, en ramp för skateboard/kickbike och en sporthall. 
Vi vill kunna erbjuda det som barnen själva tycker är kul för att 
uppmuntra till nya intressen och rörelse.

Naturen är en viktig del i undervisningen och barnen vistas i stor 
utsträckning utomhus i vår underbara närmiljö. 

Här finns även bibliotek, musikundervisning och en teaterscen. 
Skolans kurator och skolsköterska kommer på regelbundna 
besök. För de skolbarn som bor en bit ifrån skolan eller har en 
funktionsnedsättning så erbjuder vi skolskjuts. Det är vi glada för.

Utbildning med naturen som verktyg



Sparreholms skola drivs av Sparreholms 

Utbildning AB. Huvudägare är bygdens folk 

och Sparreholms Bygderåd. Verksamheten 

drivs inte för att skapa vinst, istället stannar  

huvuddelen av vinsten kvar i bolaget för nya 

investeringar. Fokus ligger på att förvalta 

och utveckla skolans verksamhet och dess 

lokaler, utrustning, service och aktiviteter.

Vill du veta mer om skolans 
pedagogiska innehåll
Kontakta skolans rektor 

Antonia Csanadi 

Telefon 070 - 555 61 96

Kontakt

Har du frågor om 
Sparreholms Utbildning AB 
Kontakta styrelsens ordförande 

Rolf Pettersson 

Telefon 070 - 418 16 11


