Bäste besökare!
Eketånga Montessoriskola är en friskola med verksamhet för 260 barn mellan 3-16 år
i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola (skolår 1-9).
Verksamheten drivs som en ideell förening bestående av föräldrar till barn i skolan.
En styrelse, vald vid årsmöte, och rektor är bl. a ansvariga för att nationella och
lokala mål för verksamheten uppnås tillsammans med personal, elever och föräldrar.
Personalen består av ca 45 personer indelade i arbetslag: förskola, fritidshem,
förskoleklass och skolår 1-2, skolår 3-4, skolår 5 6 och skolår 7-9. Förutom lärare och
pedagoger finns det skolassistent, skolsköterska, resurspersoner, vaktmästare,
skolvärdinna, studie- och yrkesvägledare samt rektor på skolan.
Eleverna arbetar efter egen planering samt klass-/gruppschema. Schema för
klass/grupp finns anslaget i resp. hemklassrum. Lokaler för slöjd, bild och musik
finns i anslutning till idrottssalen. Ingång till dessa salar sker från skolgården.
Matsalen ligger under Restaurang Ekebacken, som också levererar mat till skolan. I
matsalen serveras lunch mellan 1100-1230 samt mellanmål ca 1415-1445.
Hemkunskapssalen ligger i anslutning till matsalen.
Viktigt att veta under
…elevernas arbete:
Ytterkläder kan förvaras i rep. Barns kapprum alt. i personalkapprummet.
Ytterskor används inte inomhus. Skoskydd finns vid huvudentrén.
Under elevernas arbete sker samtal tyst och nära intill den Du samtalar med. Någon
presentation behöver inte sek när Du går in i ett klassrum om inte någon elev direkt
frågar vem Du är.
Elevarbete kan ske på golv eller bord, enskilt eller i grupp. Eleverna i samma rum kan
arbeta med olika arbetsuppgifter samtidigt.
….rasterna:
Kan Du delta ute under elevernas rast är det en fördel.
….lunch:
Om Du är förälder kan Du äta i matsalen tillsammans med eleverna för 30:-.
Studenter under verksamhetsförlagd utbildning betarar motsvarande pedagogisk
lunch dvs. 16:-.. Betalning lämnas till skolexpeditionen.
….paus:
Vill Du ta en paus och dricka en kopp kaffe/thé kan Du göra detta i personalrummet i
7-9-byggnaden-. Lägg gärna en slant i kaffekassan!
Efter besöket är vi mycket tacksamma för om Du skriver några rader på baksidan av
detta papper om vad Du fick för intryck under besöket. Lämna det till någon i
personalen innan Du går.
Med hopp om att du under ditt besök hos oss ska få en god bild av hur det dagliga
arbetet på en montessoriskola kan se ut.

Personalen på Eketånga Montessoriskola
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