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Välkommen till
läsåret 2019/20

EN GRUNDSKOLA MED KRISTNA
VÄRDEN FÖR ALLA BARN
www.banerskolan.se

Värdegrund:
Banérskolan är en grundskola med årskurserna F-9 och har fritidshem.
All undervisning sker enligt gällande läroplaner.Skolan är godkänd som en
konfessionell friskola med kristen inriktning. Det visar sig bland annat i
våra ledord, engagemang, kreativitet,
omsorg och atmosfär. Vi erbjuder
eleverna morgonsamling och
en skolgudstjänst varje vecka.
På schemat finns också ämnet
kristendom, en fördjupning i ämnet religionskunskap, där eleverna får
saklig och allsidigt undervisning. Skolan uppmärksammar årets högtider och
firar skolavslutningarna i kyrkan.

Engagemang:
Vi arbetar för att skolan
skall vara en stimulerande
plats och en god miljö för
utveckling och lärande.
Detta uppnås i nära samspel mellan lärare, elev
och hem. Vi ser det som
viktigt att varje elev övar
sig på att ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
Elevernas inflytande, där deras intressen och kunskaper får bidra,
skapar en dynamik och bredd. På Banérskolan arbetar alla lärare med
stor passion för att varje elev ska lyckas.

Kreativitet:
På Banérskolan får varje elev på olika
sätt ge uttryck för sina kunskaper.
Vi följer årstidernas växlingar och aktuella
händelser. Kulturella inslag är viktigt i skolans verksamhet.
Inom slöjd och bild får eleverna
lära sig genuint hantverk med
miljö och kulturarv i centrum.
Att vara kreativ, nytänkande
och framåt tror vi är viktiga
egenskaper.

Omsorg:
Att varje elev ska bli sedd och bekräftad är viktigt för oss.
På Banérskolan har vi relativt små
klasser, engagerade lärare och goda
studieresultat. Personalen arbetar hela
tiden med målet att varje elev i lugn
och ro ska kunna inhämta kunskaper
på bästa personliga sätt.

Atmosfär:
Skolan är mycket mer än undervisning, den är en växtplats.
På Banérskolan arbetar all personal
för att skapa en trygg miljö där
varje elev skall få vara sig själv och
bli respekterad för den man är.
Våra charmiga, rofyllda och ljusa
lokaler, vår natursköna skolgård
med sjöutsikt, bärbuskar och klätterträd skapar en skön stämning.

God och nyttig mat:
Banérskolan har ett eget kök och en egen kock. Vi
väljer våra råvaror med omsorg och har som mål
att maten ska vara så nyttig, ekologisk och närproducerad som möjligt. Vi dricker mjölk från kor i
Dalarna, Det mjuka brödet bakar vi själva, men
det hårda brödet tar vi från Leksands
Knäckebröd, några hundra meter från skolan.
Potatisen är odlad på åkrar i närheten och köttet
kommer från närliggande producenter.
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