
KYRKSKOLAN

KYRKSKOLAN
Kyrkskolan är en liten, trygg, kommunal 
F-3-skola. Den ligger naturskönt i Ängsvik,
granne med Värmdö kyrka, endast sju
minuters bilfärd från Hemmesta. 
Skolan har ca 80 elever och i den största
klasserna går 23 elever.

VÅRA LÄRARE
Hos oss är alla lärare behöriga och har lång
erfarenhet. Här finns ett stort engagemang
som märks tydligt – på Kyrkskolan blir
varje elev sedd och bekräftad, varje dag.
Samtliga pedagoger samarbetar för att det

ska finnas en röd tråd i elevernas 
utveckling och lärande under deras 
första fyra skolår.

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG.
Helene Jägestedt, rektor Kyrkskolan
Telefon: 08-570 470 90
E-post: helene.jagestedt@varmdo.se

OM DU VILL VETA MER
• Titta in på vår hemsida: varmdo.se/kyrkskolan
• Du kan också följa Kyrkskolan i Facebookgruppen ”Rädda Kyrkskolan nu!” 

som vår engagerade föräldraförening ansvarar för.

NÖJDA 
FÖRÄLDRAR
Det råder en bra och öppen dialog mellan elever, personal och föräldrar på
Kyrkskolan och vi har en aktiv föräldraförening. Enligt den senaste kommunala 
kundundersökningen 2012/2013 med föräldrarna i årskurs 2, uppger 100 procent 
att deras barn har det roligt i skolan, att de får utmaningar och är trygga. 
100 procent av föräldrarna tycker också att de har möjlighet till inflytande i 
skolans verksamhet och att personalen visar intresse för deras synpunkter.

LEDIGA PLATSER
Kyrkskolan har lediga platser och välkomnar nya elever i alla klasser.
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Kyrkskolan är en liten, trygg, kom-
munal skola i natursköna Ängsvik, 
endast sju minuters bilfärd från 
Hemmesta. Här går idag 91 elever 
med en unik skolgård på sjötomten  
vid Prästfjärden. Kyrkskolan kommer 
att växa från dagens F-3-skola till 
en F-6-skola. Hösten 2016 införs 
årskurs 4 och den klassen får gå kvar 
till och med årskurs 6.

VÅRA LÄRARE
Hos oss är alla lärare behöriga och har 
lång erfarenhet. Här finns ett stort  

engagemang som märks tydligt.  
På Kyrkskolan blir varje elev sedd 
och bekräftad, varje dag. Samtliga 
pedagoger samarbetar för att det  
ska finnas en röd tråd i elevernas 
utveckling och lärande.
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DEN UNIKA FRILUFTSVERKSAMHETEN
I vår friluftsverksamhet används upplevelsebaserad pedagogik. Här får eleverna 
lära sig sjövett, allemansrätt, klättring, segling, paddling, iskunskap och mycket 
mer på skolans egen sjötomt med bryggor och i skogen intill. 

Friluftsverksamheten är integrerad i den ordinarie undervisningen i skolan 
och är även en mycket populär del av fritids. 

MENINGSFULLT 
FRITIDS
All fritidspersonal på Kyrkskolan har lång 
erfarenhet och adekvat utbildning. 
Lärare och fritidspedagoger samverkar för 
att elevernas dag ska vara så varierad 
som möjligt och tillmötesgå olika behov. 
Vad sägs om att meta på bryggan eller 
gå och bada? En eftermiddag i veckan 
erbjuds läxläsning på fritids med 
rektor Helene Jägestedt.

FADDRAR OCH 
KAMRATSTÖDJARE
På Kyrkskolan arbetar vi aktivt med faddrar och kamratstödjare för att motverka
mobbning. Eleverna känner varandra väl och leker över åldersgränserna. Här råder
både trivsel och gemenskap. Vi har ett elevråd som rektor Helene Jägestedt håller i,
där elevernas åsikter och önskemål fångas upp. Vi har också ett matråd.

ENASTÅENDE RESULTAT
Hela 99 procent av eleverna klarade kravnivån i nationella prov för svenska och 
matematik i årskurs 3 vid senaste mätningen.
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FADDRAR OCH 
KAMRATSTÖDJARE
På Kyrkskolan arbetar vi aktivt med faddrar och kamratstödjare för att mot-
verka mobbing. Eleverna känner varandra väl och leker över åldersgränserna. 
Här råder både trivsel och gemenskap. Vi har ett elevråd som rektor Viola 
Loch håller i, där elevernas åsikter och önskemål fångas upp.

ENASTÅENDE RESULTAT
Hela 93 procent av eleverna i årskurs 3 klarade kravnivån i nationella prov för 
svenska och matematik vid senaste mätningen 2015.
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NÖJDA 
FÖRÄLDRAR
Det råder en bra och öppen dialog mellan elever, personal och föräldrar på
Kyrkskolan och vi har en aktiv föräldraförening. Enligt den senaste kommunala 
kundundersökningen 2012/2013 med föräldrarna i årskurs 2, uppger 100 procent 
att deras barn har det roligt i skolan, att de får utmaningar och är trygga. 
100 procent av föräldrarna tycker också att de har möjlighet till inflytande i 
skolans verksamhet och att personalen visar intresse för deras synpunkter.

LEDIGA PLATSER
Kyrkskolan har lediga platser och välkomnar nya elever i alla klasser.

Det råder en bra och öppen dialog mellan elever, personal och föräldrar på 
Kyrkskolan och vi har en mycket aktiv föräldraförening. I den senaste kommu-
nala kundundersökningen 2015 med föräldrarna i årskurs 2, uppgav hundra 
procent att deras barn är trygga i skolan och att lärarna är bra på att väcka 
intresset för skolarbetet. Hundra procent av föräldrarna skulle också rekom-
mendera Kyrkskolan till andra barn och föräldrar.

VI HAR LEDIGA PLATSER
Kyrkskolan har lediga platser och välkomnar nya elever i alla klasser.

VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG
Viola Loch, rektor, Kyrkskolan
Telefon: 08-570 470 90 
E-post: viola.loch@varmdo.se
 
OM DU VILL VETA MER
Titta in på vår hemsida: varmdo.se/kyrkskolan
Du kan också följa Kyrkskolan i Facebookgruppen ”Rädda Kyrkskolan nu!”  
som vår engagerade föräldraförening ansvarar för.

VÄRMDÖS NÖJDASTE 
FÖRÄLDRAR


