
 

     

Välkommen till Nyköpings 
grundsärskola åk 1-9  
och fritidshemmet Ängen 

Nyköping ligger vid kusten en 

timme söder om Stockholm. 

Närheten till havet, lokal prägel och 

Europas storstäder inom räckhåll 

ger dig möjligheter att andas och 

växa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsidé för skola och fritidshem 

Vi skapar en trygg lärandemiljö där vi visar ett stort engagemang för vårt arbete. Vi 

bemöter varandra med ömsesidig respekt och med tilltro till varandra.  

Vår undervisning och utbildning anpassas efter elevens kunskaps- och 

utvecklingsnivå med sikte mot maximal utveckling med vuxenlivets krav och behov 

som riktpunkt.  Vi utmanar våra elever att nå högre mål, höjer ribban och tror alltid 

att eleven kan ta ett steg till. 

Verksamheten finns på två skolor 

Verksamheten finns på Långsätterskolan på Arnö och Alpha, som tillhör Nyköpings 

högstadium. Fritidshemmet Ängen finns på Långsätterskolan. Den verksamheten 

vänder sig till de elever som har behov av fritids fram till det år eleven fyller 13 år. 

Därefter finns det möjlighet till LSS-insats (förlängd skolbarnomsorg). 

Styrdokument för verksamheten 

Viktiga styrdokument för skolan och fritidshemmet är Skollagen och  

Läroplanen, Lgr 11. Verksamheten styrs också av den tjänstegaranti som de lokala 

politikerna formulerar. Tjänstegarantin för grundsärskolan:  

 “Vi lovar att verksamheten i grundsärskolan främjar ditt barns förmåga att 

lyssna, läsa och kommunicera.” 

För fritidshem lyder tjänstegarantin:  

 “Vi lovar att varje barns behov respekteras och barnet uppmärksammas 

utifrån sina unika möjligheter. Varje barn får, genom fritidshemmet, 

kännedom om Nyköpings lokala kultur- och föreningsliv. Varje barn deltar i 

demokratiska processer, som t ex samlingar, planeringar, möten och 

utvärderingar och ges därmed möjlighet att utveckla sin förmåga att 

kommunicera.”  

Verksamhetsbeskrivning för skola 

Grundsärskola är ett alternativ till grundskolan för barn med utvecklingsstörning. 

Grundsärskolan består av nio årskurser. Skolformen omfattar utbildning i ämnen 

eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också 

omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Inom grundsärskolan finns en 

särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är för elever som inte 

kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. 

Kontakt 
Rektor  

Harke Steenbergen,0155-24 88 91 harke.steenbergen@nykoping.se   

Bitr rektor  

Catharina Larsson 073-4121419 catharina.malmqvist.larsson@nykoping.se 

Långsätter  

Åse Taawo   073 - 426 87 63  

Sabina Ruda   073 - 426 87 64  

Tintin Norrby   073 - 426 87 65 

Britta-Lisa Göransson 073 - 426 87 65 

Petra Moström  073 - 426 87 66 

Annika Holmgren  073 - 426 87 67  

Milona Casselmar 073 - 426 87 68 

Wiktoria Taengh 073 - 149 37 05 

 

Grundsärskolans fritidshem 

Ängen   073 - 412 14 97   Sjukanmälan 

Rödklövern, Torill Nygren 073 - 662 21 27 

Timotej, Ann-Sofie Larsson 073 - 662 25 78 

Blåklockan, Helena Larsson 073 - 662 22 84 

Alpha  

Lena Åhlund  073 - 662 2592    Sjukanmälan 

Maria Danielsson 073 - 662 2500 

Mona Lidberg  073 - 41 21 531 

Sara Rosén  073 - 41 21 405  

Specialpedagog 

Karina Jernström 0155 – 24 78 81 

Logoped 

Maria Hällgren  073 - 412 13 95 

Kurator 

Emma Ejeblad  073 – 149 35 44 

Skolsköterska 

Sofia Nyström  073 – 149 38 15 

Områdesadministratör Nyköpings grundsärskola 

Frida Toft  0155 - 45 73 51 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnesområdena i kursplanen för inriktning träningsskola är  

 estetisk verksamhet 

 kommunikation 

 motorik 

 vardagsaktiviteter 

 verklighetsuppfattning.  

Dessa ämnesområden omfattar den övriga skolans flesta ämnen men är utformade 

så att flera delar av olika ämnen ingår samtidigt. I personalgruppen finns 

spetskompetens och erfarenhet av elever med diagnosen utvecklingsstörning och 

autism eller andra neuropsykiatriska diagnoser och fysiska funktionsnedsättningar. 

Personalen tillhandahåller anpassade läromedel. Tecken och alternativ och 

kompletterande kommunikation används. Elevernas scheman består av bilder eller 

andra konkreta symboler. Elevgrupperna är små - varje elevgrupp har tillgång till en 

pedagog och en eller flera assistenter.  

 

En del av undervisningen är utanför skolan. Vi använder oss av närmiljön med bland 

annat regelbundna besök vid återvinningsstationer, matvarubutiker, restauranger, 

caféer och naturmiljöer och besök vid kulturella arrangemang. Syftet är att eleverna 

ska få ökad förståelse för omvärlden, en tilltro till den egna förmågan att hantera 

vardagliga situationer för ett självständigt och aktivt vuxenliv.  

 

Ur Grundsärskolan är till för ditt barn Skolverket, 2014, s. 3: 

”Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en god grund för fortsatta 

studier och för att de aktivt ska kunna delta i samhällslivet. Undervisningen ska vara 

flexibel för att varje elev utifrån sina förutsättningar ska utvecklas så långt som 

möjligt mot läroplanens mål. Utbildningen i grundsärskolan ska främja social 

gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med 

andra kunna ta till sig, fördjupa och använda kunskaper.”  

Verksamhetsbeskrivning för fritidshemmet “Ängen” 

Fritidshemmet “Ängen” värnar om utveckling och lärande genom elevstyrda 

aktiviteter. Vi ska inspirera våra elever till deras framtida fritidsintressen. Eleverna 

ska få prova på nya saker. Det ska vara meningsfulla aktiviteter, upprepande 

aktiviteter som ger trygghet och kunskap. 

Frånvaro, sjukanmälan och friskanmälan – gör så här 

Om ditt barn är på Långsätterskolan: skicka sms eller ring till 073-412 14 97 (gäller 

för både skolan och fritidshemmet). Om ditt barn är på Alpha, ring klasstelefonen 

(se ”Kontakt”). Sjukanmälan ska ske varje dag (om du vet att ditt barn blir borta 

flera dagar i sträck går det bra att meddela tidigaste datum för återkomst). Anmälan 

vill vi ha före kl. 7:30. Du ska också friskanmäla. Det gör du på samma nummer 

som du sjukanmälde, senast kl. 15 dagen före. Du som förälder ansvarar för att 

avboka och boka på taxi. Det gör du till Taxi Nyköping - Oxelösund 0155-21 75 00. 

Ledighet 

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns 

synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet. Blankett för 

att ansöka om ledighet finns på www.nykoping.se  

Skolskjuts 

Vårdnadshavare har ansvar för att ansöka om skolskjuts, läs mer på 

www.nykoping.se/skolskjuts.  

Skolmat 

Eleverna äter mat i skolmatsalen varje dag. Leverantör är Sodexo. Matsedel kan 

hämtas på nykoping.se/skolmat Varje förälder är välkommen att, kostnadsfritt, äta i 

matsalen med sitt barn 1 gång per termin.  

Olycksfall 

Alla elever i Nyköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos 

Länsförsärkringar. Läs mer på nykoping.se/Barn--Utbildning/Grundskola/ . Någon 

försäkring för tillhörigheter finns inte.  

Planeringsdagar och läsårstider 

Skolan och fritidshemmet har rätt att stänga verksamheten för planering, 

utvärdering och kompetensutveckling fyra dagar per läsår. 

Stängningsdagar meddelas 2 månader i förväg. Läsårstiderna hittar du på 

nykoping.se/lasarstider    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevhälsan 

I elevhälsan ingår rektor, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, kurator och 

specialpedagog. Elevhälsan jobbar för att alla elever på bästa möjliga sätt ska nå 

målen i läroplanen. All personal har skyldighet att vara uppmärksam på och agera 

vid misstanke om mobbning eller kränkande handlingar. Skolans och 

fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver hur 

samtliga i skolan och på fritidshemmet ska agera om mobbning eller kränkande 

handlingar förekommer. Planen mot diskriminering och kränkande behandling 

finns på skolans webbplats. Om du som vårdnadshavare upplever att ditt barn far 

illa på något sätt, ska du omedelbart kontakta klassläraren eller rektor.  

Medinflytande för elever och vårdnadshavare 

Skolan ansvarar för att varje elev kan lära, utforska och arbeta både självständigt 

och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. Elevernas ansvar 

och inflytande anpassas till ålder och mognad. Varje elev har en individuell 

utvecklingsplan (IUP). För att eleverna ska få reellt inflytande över utbildningen tar 

lärarna hänsyn till elevernas åsikter, intressen och erfarenheter vid utformningen 

av undervisningen. 

Forum för medinflytande för vårdnadshavare är utvecklingssamtal och 

föräldramöten. Under läsåret kallar skola och fritidshem till föräldramöten. 

Hur kan jag som vårdnadshavare veta vad som händer i skolan? 

Vårdnadshavare är alltid välkomna att besöka skolan. Kom överens med 

klasslärare om lämpligt tillfälle. En gång per termin träffas läraren, eleven och 

vårdnadshavare för ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar om hur ditt barn har 

det i skolan, hur det går i de olika ämnena/ämnesområdena och hur ditt barn ska 

komma vidare. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala 

utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Eleven 

medverkar vid en del av samtalet. Eleven ska då berätta om något han eller hon 

gör i skolan. Varje elev ges möjlighet att agera utifrån sin mognad och erfarenhet.   

 

Vi ser på elevmedverkan vid utvecklingssamtalet som ett träningstillfälle och 

utvecklingsmöjlighet för eleven. Det blir en övning i att vara delaktig i möten som 

kommer senare i livet. Övrig del av samtalet äger rum mellan föräldrar och lärare. 

Det kan ske vid samma tidpunkt eller vid ett senare tillfälle, men i nära anslutning 

till den första delen.  

Hur kan jag få information om vad som händer på fritidshemmet? 

Vårdnadshavare till elever som går på fritidshemmet Ängen är alltid välkomna att 

besöka fritidshemmet. Kom överens med fritidshemsansvarig om lämpligt tillfälle. 

Fritidshemsansvariga är Ann-Sofie Larsson, Torill Nygren och Helena Larsson. 

Varje elev på fritidshemmet har en utvecklingsplan som vårdnadshavaren får ta del 

av vid skolans utvecklingssamtal. Den fritidshemsansvariga går igenom och 

utvecklar den tillsammans med vårdnadshavaren. 

Skolans lärplattor och elevdatorer 

Varje elev har tillgång till en personlig dator eller lärplatta. Om klassläraren bedömer 

att eleven har behov och nytta av att ta hem sin dator/lärplatta får vårdnadshavaren 

skriva under ett avtal. 

Hantering av känsliga uppgifter 

All personal inom enheten omfattas av sekretesslagstiftningen. Uppgifter som kan 

skada enskilda personer får inte föras vidare. Vårdnadshavare tillfrågas alltid om 

uppgifter får överföras mellan exempelvis lärare och annan personal. 

Personuppgiftslagen (PUL) gäller i skolan och på fritidshemmet. Blanketter och 

information lämnas till vårdnadshavare i början av varje läsår. 

Elevinfo – internetbaserad plattform 

Elevinfo är den internetbaserade plattform som vi använde, där du kan följa ditt 

barns kunskapsutveckling via individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen och 

framåtsyftande planeringar. Du kan också anmäla frånvaro, läsa nyheter och ta del 

av information via elevinfo. Tjänsten är webbaserad vilket gör det möjligt för dig att 

logga in när som helst och var som helst ifrån. Tjänsten fungerar snabbast i 

webbläsaren Google Chrome. Elevinfo fungerar även i mobilen. 

 

Varje vårdnadshavare ansöker om ett vårdnadshavarkonto. Det gör du här:  

http://nykoping.se/Barn--Utbildning/Grundskola/ under fliken:” Elevinfo” 

 


