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Profilering – Tyresö förskola och skola
Utifrån Barn- och utbildningsförvaltningens inriktningsmål – valfrihet och
profilering - samt ett direkt uppdrag från Monica Hedlund, verksamhetschef, har Tyresö förskola
och skola inlett ett omfattande arbete med att finna och utarbeta en profil för enheten. Vår
målsättning är att marknadsföra profilen inför skolvalet. Förslaget kommer att presenteras i
grova drag i skolvalskatalogen och därmed lanseras inför skolvalet, främst till förskoleklass och
år 6. Start för profileringen sker höstterminen 2008 för hela skolan.
Vi tror att det är viktigt att hitta ”skolans själ”, arbete med tydlighet och beskriva för kunden
vad vi är speciellt bra på samt vad vi kan erbjuda för valmöjligheter. För de äldre åldrarna är
det primärt att lyfta fram det egna valet för att stimulera lärandet ytterligare.
Genomgående för både barn, elever och personal kommer HÄLSA och ETIK att stå i fokus.
Begreppet hälsa och etik ska i alla lägen genomsyra vårt tänkande och agerande.
I korthet ser vårt arbetsförslag just nu ut som följer:
Förskolan:
Slottsvillan har sedan en tid tillbaka en tydlig pedagogisk profil som utgår från barnets egna
nyfikenhet. Arbetssätt, pedagogiskt utvecklingsarbete genomsyras ALLLTID av devisen ”Det
utforskande barnet”. Arbetet kommer att ytterligare utvecklas och marknadsföras.
Skolan, fsk- år 3:
Vi kommer att fördjupa och förtydliga det redan goda arbetet med basämnena svenska,
engelska och matematik. Vi ska visa vad vi är bra på och utgå från elevens egen nyfikenhet,
kreativa förmåga, ansvar och intresse. Det lustfyllda lärandet ska stå i centrum.
Skolår 4-5:
Här ska basämnena ytterligare vässas. Utöver fördjupningen kommer eleverna att få
möjligheter att fördjupa sig i olika intressegrupper. Exakt hur detta ska se ut är just nu under
utarbetning. Fördjupningen ska vara ett led i vad de sedan vill välja för profil till år 6.
Skolår 6-9:
Basämnena är fortfarande i fokus och eleverna kommer nu att utveckla sitt intresse genom att
arbete i en profil. I dagsläget diskuterar vi om det ska vara profilklasser eller om eleverna ska
tillhöra en grundklass och sedan ha t ex profildag/-ar. Profilen kan med fördel avspeglas i den
ordinarie undervisningen.
Bifogat finns en PPT- presentation för ytterligare förtydligande.
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