
Bosgårdsskolan

Kontakt
Bosgårdsskolan

Frälsegårdsgatan 9
431 42 Mölndals Stad

Administratör: Anette Van de Leur
070-8714434

Rektor: Ingela Borén
 ingela.boren@molndal.se

Bitr.rektor: Ulrika Björk 
ulrika.bjork@molndal.se

 - Förskoleklass till årskurs 3 -

En skola där var och 

en utvecklas utifrån 

sina egna 

förutsättningar och 

får verktyg för ett 

livslångt lärande.

På Bosgårdsskolan är vi stolta över att samtliga 
lärare från förskoleklass till 3:an är legitimerade 
och behöriga pedagoger. Vår skolas goda kvalité 
bottnar i elevernas höga måluppfyllelse och 
deras trygghet och trivsel. Delaktighet är 
centralt för oss på Bosgårdsskolan och ni får 
därför tydlig och kontinuerlig information om 
ert barns kunskapsutveckling. Vi vet att höga 
förväntningar ger goda resultat. Att se och 
bekräfta alla elever och utgå från barnets starka 
kompetenser är nycklar till en lyckad skolgång.      
 
I vårt förebyggande och främjande arbete är 
tidiga insatser viktigt. På Bosgårdskolan har vi 
en Trygghetsgrupp och ett starkt Elevhälsoteam 
som består av två specialpedagoger, kurator, 
skolsköterska och skolpsykolog. Båda arbetar för 
elevernas hälsa, lärande och välmående. Våra 
specialpedagoger följer eleverna från 
förskoleklass till 3:an ock kartlägger elevers 
olika behov, vilket innebär att vi tidigt kan skapa 
en lärmiljö som främjar alla elevers lärande.
 

Skolledningen

For  English version please visit our website

www.molndal.se/bosgardsskolan



All mat på skolan lagas på plats av våra 
egna kockar. Med stort engagemang 
arbetar vi med och för våra elever och 
dess hälsa. Vi bakar allt bröd själva och 
varje lunch serveras alltid med en 
varierande salladsbuffé. 
Följ oss på Instagram    

Årskurs 1-3
Vi har tre klasser i varje årskurs med engagerade 
och behöriga lärare som har som mål att ditt barn 
ska kunna forma och verka i morgondagens 
samhälle. Alla elever är utrustade med digitala 
verktyg som ger eleverna möjligheten att använda 
och möta flera olika uttrycksformer i ett lustfyllt 
lärande. Vår skola ska vara en trygg, kreativ, 
utmanande och stimulerande arbetsplats för såväl 
elever som vuxna.

Fritidshem

F-1 yngrefritids
Opalen, Kristallen och Safiren är de tre 
avdelningarna på yngrefritids och är till för dig 
som går i förskoleklass och 1:an. Här erbjuds 
eleverna en varierad och lärorik fritid genom 
diverse veckoaktiviteter, projekt och fri lek.  Vi vill 
skapa en trygg miljö där var och en kan forma en 
god självkänsla, känna gemenskap och få stöd i sin 
sociala utveckling.

2-3 Äldrefritids
Rubinen och Briljanten är för dig som går i 2:an 
och 3:an. På äldrefritids erbjuds eleverna olika 
typer av klubbverksamhet två till tre gånger i 
veckan, för att stimulera lärande utifrån elevernas 
egna intressen. Fritidshemmen kompletterar 
skolans undervisning och ger eleverna möjlighet 
att utveckla kreativitet, nyfikenhet och goda 
kamratrelationer.

Mat

Vi främjar kontinuerligt motion och rörelse 
genom extra rörelsepass i lektionerna, 
rastaktiviteter och olika fritidsaktiviteter. 
Trivselledarna på skolan skapar varje vecka 
gemenskap och rörelse på skolgården med 
varierade rastaktiviteter. En gång per 
termin anordnas ett skollopp för att skapa 
vi-känsla och en positiv bild av motion.

Hälsa & Rörelse

Vi arbetar för att eleverna på olika sätt 
skall få uppleva att de är en del av 
samhället och omvärlden. Eleverna får lära 
sig att ta del av och vårda naturen  genom 
vår egen stadsodling, skogsutflykter och 
källsortering. I samband med FN-dagen 
fokuserar vi extra på vikten av solidaritet 
och medmänsklighet både globalt och i 
våra vardagliga relationer. Utflykter till 
bibliotek, museum, bondgårdar och 
Ekehagens forntidsby är viktiga inslag som 
ingår i vår undervisning för att främja 
elevernas förståelse och känsla av 
tillhörighet i samhället.

En del av helheten

         @bosgardsskolanskok.

Förskoleklass
Vi bedriver en varierad undervisning med ett aktivt 
arbete för att varje elev ska känna sig nyfiken och 
utmanad. Varje måndag har vi skogen 
som  klassrum och utforskar olika ämnen med hjälp 
av utomhus-pedagogik. Hos oss möter eleverna en 
variation av arbetssätt, uttrycksformer och 
lärmiljöer som ger stöd i deras lärande och främjar 
goda relationer. Förskoleklassen är en obligatorisk 
skolform och fungerar som en bro mellan förskolan 
och grundskolan.

Vi har 5 fritidsavdelningar på skolan. 


