
VÄLKOMMEN TILL ERIKSSKOLAN
Alla elever ska lyckas och vara trygga!



REKTOR

Jag heter Camilla Larsson och är rektor på Eriksskolan. 

Jag är stolt och glad över att leda verksamheten med 

engagerad och kompetent personal och härliga elever. 

Skolan har goda kunskapsresultat och trygga elever. 

Den ligger i en fantastisk miljö.

Välkomna att söka plats här hos oss!



ERIKSSKOLAN HAR TRE 
SKOLBYGGNADER

 E-huset – här går två

förskoleklasser

 Lilla huset – här går en

förskoleklass och åk 1

 Stora huset – här går åk 2 

och 3



INNEMILJÖ

Vi har fina och fräscha lokaler.

Stora huset har renoverats under 2020.



UTEMILJÖ
 Vi har fantastisk utemiljö

precis intill Stabbyskogen.

 Att vistas i utemiljön är ett
naturligt inslag i 
undervisningen.

 Flera klasser går
Stabbyrundan varje
vecka.

 På hösten har vi 
Eriksjoggen för alla elever.



SKOLGÅRDEN
Vår fantastiska skolgård har 

flera pulkabackar, en lekbod

med lekutrustning, fotbollsplan, 

naturliga byggmaterial och 

mycket annat.

Vuxenledda rastaktiviteter

erbjuds.



TILLGÄNGLIG LÄRMILJÖ

 Vi arbetar aktivt för att alla elever ska ha en

tillgänglig lärmiljö.

 Bildstöd och tecken som stöd används i 

klassrummen.



IDROTT OCH HÄLSA
Vi tycker att det är viktigt med rörelse och fysisk aktivitet. Åk 1-3 har 

idrott i halvklass på vår fina skolgård. Eleverna har även ett pass i 

veckan i idrottshallen på Tiundaskolan eller utomhus. Elever i 

förskoleklass har rörelsepass utomhus.



DIGITALA

VERKTYG

Det finns ipads och/ eller 

datorer till eleverna i 

varje klassrum.



KOOPERATIVT LÄRANDE
Vi använder bland annat kooperativa arbetssätt 

tillsammans med eleverna.



FRITIDSHEMMET
 Undervisningen i fritidshemmet 

ska stimulera elevernas 

utveckling och lärande samt 

erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid.

 Undervisningen i fritidshemmet 

kompletterar förskoleklassen 

och skolan genom att lärandet 

i högre grad ska vara 

situationsstyrt, 

upplevelsebaserat och 

grupporienterat samt utgå från 

elevernas behov, intressen och 

initiativ.
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LÄSNING OCH BIBLIOTEK

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-ND

Vi har ett nyrenoverat och uppdaterat 

skolbibliotek. Vi läser ofta i alla klasser och har 

gemensamma läsupplevelser.

http://www.dailyclipart.net/clipart/category/book-clip-art/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


ELEVHÄLSOTEAM

Vi har ett välfungerande och kompetent 

elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, 

skolpsykolog, speciallärare, specialpedagog , 

logoped och rektor.

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA-NC

https://humanisternasyd.wordpress.com/2020/06/09/projekt-humanistisk-medmanniska/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


TRYGGHETSTEAM

Det är viktigt att alla elever ska vara trygga 

på vår skola. Vi har ett trygghetsteam med 

vuxenrepresentanter från varje årskurs som 

arbetar tillsammans med vår skolkurator 

och rektor.

Arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling är: 

• Främjande

• Förebyggande 

• Upptäckande

• Åtgärdande 



VÄLKOMMEN!
Vid frågor kontakta 
eriksskolan@uppsala.se

eller rektor

Camilla.larsson@uppsala.se

mailto:eriksskolan@uppsala.se
mailto:Camilla.larsson@uppsala.se

