Ska ditt barn börja förskoleklass
hösten 2021?
Missa inte chansen att få göra ett personligt besök
på Urfjäll.
Vi erbjuder personliga besök till Urfjäll inför valet av förskoleklass.
Du anmäler ditt intresse för besök per telefon, se nummer nedan.
Vi möter upp utomhus och finns för att svara på frågor om verksamheten.
Om fler har anmält sitt intresse möts vi i mindre grupper.
Tid:
Plats:
Tel:

Vi bokar in tid för besök efter att intresseanmälan har gjorts.
Urfjälls montessoriskola, Urfjällsvägen 2, Kungsängen.
Rektor: Jessica Gärdebring, 070-8846118
Admin: Ann-Lis Karlström, 070-8833499

Urfjälls Montessoriskola i Kungsängen.
På skolan bedrivs förskoleverksamhet för barn 1-5 år, förskoleklass, åk 1-3 samt
fritidsverksamhet. Urfjäll är en liten verksamhet med ca 100 barn och 21 medarbetare.
Montessoripedagogiken genomsyrar vårt arbete i förskolan och till stor del även
förskoleklassens arbete medan åk 1-3 samt fritidshem är montessoriinspirerade.
I vårt arbete strävar vi efter att ha en hög kompetens på vår personal med en gemensam och
väl genomtänkt grundsyn och värdegrund.
Vår utemiljö, en gammal uppvuxen inspirerande trädgård, lockar till både lek och lärande
vilket vi tar med oss in i vår unika innemiljö med anor från 1700-talet. Med rätt miljö och rätt
stimulans skapar vi förutsättningarna att ta vara på varje barns unika inneboende resurser.
Skolan drivs som ett föräldrakooperativ genom föreningen Upplands-Bro Intresseförening för
Montessori (UBIM).

Varför välja Urfjälls Montessoriskola?
Lärande:
Vi har tydliga strukturer för lärande och undervisning, vilket vi vet skapar lugn och
trygghet och därmed ges förutsättningar för ett optimalt lärande under hela
vistelsetiden på skolan. Utifrån gällande styrdokument för skolan bedrivs undervisning
och lärande och med hjälp av montessorimaterial förstärks och förtydligas lärandet
ytterligare. Vi har engagerade pedagoger med lång erfarenhet i läraryrket och i
lärarlaget finns all den behörighet som erfordras.
Flera gånger per termin träffas skolans elevhälsoteam lärarlaget som tillsammans följer
upp såväl kunskap- som den sociala utvecklingen hos varje elev på skolan. Genom
utvecklingssamtal och skriftliga omdömen sätts varje elev i fokus. Lärarna jobbar
mycket tätt tillsammans och genom kollegialt lärande och kompetensutveckling utökar
lärarna varje år sin professionalism och kunnande. Lärarna har ett nära samarbete med
fritidshemmet kring våra elevers kunskapsinhämtning och det finns en fritidspersonal
kopplad till varje klass. På fritidshemmet erbjuds våra elever meningsfulla och lärorika
aktiviteter med hög elevdemokrati. Verksamheten utgår från målen i Lgr 11 och ska
stimulera eleverna utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull
fritid och social gemenskap.

Värdegrund:
Förutom lärande, är det skolans uppgift att också bidra till elevens utveckling som
människa. På Urfjäll lägger vi ett stort fokus på att varje elev ska bli sedd och hörd samt
att vi tydligt lär eleverna visa varandra respekt, hänsyn, tillit och hjälpas åt. Detta är en
central del av montessorifilosofin som vi värnar mycket om. Via skolans
likabehandlingsgrupp följer vi noga upp med eleverna hur de upplever trygghet och
trivsel på skolan. Vi värnar alltid om ett nära samarbete med vårdnadshavare, vilket vi
vet uppskattas mycket.
Föräldrakooperativ:
Urfjälls Montessoriskola en föräldradriven skola. Att både vårdnadshavare och personal
är engagerade i verksamheten och att vi arbetar tillsammans, är grunden för den höga
kvaliteten som Urfjälls Montessoriskolan kan erbjuda.

Varmt välkommen att boka ett besök hos oss på Urfjälls Montessoriskola i vår unika
miljö!

