ÖPPET HUS
Årstaskolan - Årsta Torg
24 januari 2019 || klockan 16.00-19.00
E100 (Gatuplan)
Snickeriet - En trappa ned E900 - Fritids
Snickarverkstad i Bakgårdens källarateljé.
E116 - Årskurs 2
Vi visar upp läromedel med fokus på följande områden; matematik,
engelska samt kulturupplevelser.
E119 - Fritids | 16.00-17.30
Miniklubben - elever i årskurs 3 leder lekverksamhet för de yngsta
eleverna på skolan.
E119 - Fritids
Filmvisning av olika delar av hela skolans fritidsverksamhet.
E120 - Förskoleklass
Vi visar bildspel och pedagogiskt material.
E122 - Fritids
Programmeringskörkort för fritidsbarn och sällskapsspel med
programmeringsinslag.
E126 - Fritids
Syjunta - textilt skapande på fritids.
E128 - Årskurs 1
En dag i årskurs 1. Vi visar upp exempel från de olika ämnena man arbetar
med i årskurs 1.
Årstaskolan - En bra skola för alla
På Årstaskolan ska barnens och ungdomarnas nyfikenhet och lust att
lära tas tillvara. Kunskap, lärande, stimulerande lärmiljöer och andra
pedagogiska miljöer anpassade efter elevernas behov ska prägla
skolan.
Alla på skolan samarbetar och har höga förväntningar på att alla elever
ska nå goda studieresultat och förverkliga sin potential. Vår verksamhet
bygger på respekt och delaktighet, där alla elever kan finna trygghet och
studiero.
Årstaskolan är en mötesplats för elever med olika bakgrund där
människors olika erfarenheter ses som en tillgång. Mänskliga rättigheter
och normkreativt tänkande är förankrat i verksamheten.
Digitala verktyg inspirerar till nya sätt att dela kunskap och samarbeta
med omvärlden. Den kreativa skolmiljön stimulerar elever och pedagoger
att ta ansvar för, utveckla och förnya sätten att lära och lära ut.
På Årstaskolan får alla barn sin rätt till en bra utbildning tillgodosedd
oavsett bakgrund och förutsättningar.

PROGRAM
F112 - Rektor presenterar Årstaskolan
17.30-18.00 | Rektor Kalle Enström presenterar Årstaskolans organisation
och vad vi anser är viktigt för en bra skola.
C100 / D100 - Skolköket
17.00-18.30 | Skolköket är öppet för visning.
D128 - Skolbiblioteket vid trapphallen
16.00-19.00 | Skolbiblioteket är öppet. Kom in och se vad eleverna läser!
D100 - Trapphallen utanför biblioteket
16.00-19.00 | Elevhälsa med kurator, speciallärare, specialpedagog,
skolsköterska, elevcoach, skolpsykolog och socialpedagog, presenterar
sig och sitt arbete och finns tillgängliga för information och frågor.
Skolgården
17.00 - 18.30 | Korvgrillning
Rastverksamhet

E200 (våning 2)
E211 - Årskurs 3
Vi visar arbeten inom SO och NO, som ”Tema kroppen”, NTA, våra
arbetsböcker och bilduppgifter.

E300 (Våning 3)
E304 - Ikaros fritidsverksamhet
Besök vår fritidsverksamhet för eleverna i årskurs 4 och 5.
E306 - Café
Välkommen att ta en fika här.
E309 - Årskurs 6
Matte-Kahoot: frågesport med digitala verktyg.
E310 - Årskurs 5
Besökarna kommer att få prova el-spel som elever i årskurs 5 konstruerat
inom NO och teknik.
E311 - Årskurs 4 | 16.00-18.30
#Barnboken - elever i årskurs 4 som läser barnböcker, skriver och ritar
egna barnböcker och publicerar dem på bibblis.se.

F100 / F200 (gatuplan och våning 2)
F100 / F200 - Praktisk-Estetiska ämnen
Välkommen till salarna där vi har bild, musik, slöjd samt hem- och
konsumentkunskap. Här får ni möta skolans lärare inom de ämnena samt
se elevernas arbeten.
F112 - Rektor presenterar Årstaskolan
17.30-18.00 | Rektor Kalle Enström presenterar Årstaskolans organisation
och vad vi anser är viktigt för en bra skola.

