
Information om Banérskolan



● Grundades 1991 av församlingen Segerbaneret i Leksand. 
● Har funnits i gamla Hagenskolans lokaler sedan 1992.
● Ålderblandade klasser med hög lärartäthet. 
● 15 personer i personalen. Hög andel är utbildade.
● Ca 60 elever lå 2017-18.
● Mycket goda skolresultat i åk 9 under 25 år.
● Skolinspektionen godkände skolan utan några 

anmärkningar 2015 och 2018

Om Banérskolan



Skolans resultat

År Pojkar

Banérskolan

Flickor 

Banérskolan

Snitt tot.

 meritvärde

för Banér-

skolan

Genomsnitt 

meritvärde 

för riket

Genomsnitt 

Leksands

kommun

2010 240 300 264 208,8 214,5

2011 207,5 282,5 245 210,6 219,1

2012 256,25 293,3 272,1 211,4 214,1

2013 234,17 213,75 226 213,1 212,1

2014 245,8 325 265,6 214,8 214,7

2015 197,5 280 259,4 224,7 221,3

2016 230 258 253 224,1 224,5

2017 260 241,7 246,3 222,1 223,5

Uppgifterna är  tagna ur skolans egen skolstatistik och jämförelser från Skolverkets skoldatabas SIRIS

Genomsnittligt meritvärde för Banérskolan - slutbetyg åk 9 i jämförelse

Goda resultat på NP 
i åk 3, 6 och 9

100 % nådde målen 
i minst 16 ämnen

100 % behöriga till 
alla gymnasie-
program



Skolans mål och vision

På kristen grund, i en trygg miljö, utbilda eleven för 

att möta framtiden med kunnande, omdöme, insikt 

och ansvar samt stimulera till livslångt lärande. 

Undervisningen är individanpassad. Varje elev har 

rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar; 

alla är lika värdefulla.



Skolans kristna profil
● Konfessionell skola som vilar vi på en kristen värdegrund i 

utbildningen.
● Skolan är öppen för alla, oavsett trosriktning eller 

etnisk tillhörighet.
● Kristna profilen:

○ Skolgudstjänst 30 min varje vecka; uppdelat efter ålder.
○ Morgonsamling och bordsbön 
○ Aktivt deltagande i konfessionella aktiviteter är frivilligt.
○ Kristendomskunskap på schemat 40 min per vecka åk 4-9
○ Program för karaktärsdaning med anknytning till kristen etik och moral.
○ Avslutningar i kyrka



Pedagogisk inriktning
● Övervägande traditionell lärarledd undervisning
● Satsning på natur, teknik och pedagogisk verksamhet 

utomhus åk F-6 i samarbete med fritidshemmet
● Satsning på skapande verksamhet - bild, sång, musik och 

drama
● God tillgång på datorer och läsplattor - högstadiet

har egna datorer
● Skapande skola projekt inom digitalt skapande
● Elever i behov av stöd tas väl omhand
● En trygg skolmiljö med god vuxennärvaro



Mer om Banérskolan

● Träslöjd, hemkunskap och idrott i ändamålsenliga lokaler.
● Eget tillagningskök som lagar närproducerad mat.
● Roliga rastaktiviteter - utebandyplan, lekplats, bygga 

kojor, bad på sommaren och skridskoåkning på vintern.

Fritidshemmet

● Fritidshem för elever i årskurserna F till 6. Samarbete med 
övriga skolverksamheten - läxläsning, m.m.

● Möjlighet att vänta på skjuts (förkortad tid)



Bilder från skolans vardag




