
PRESENTATION



OM SKOLAN
● Grundades 1991 av församlingen
   Segerbaneret i Leksand.
● Har funnits i gamla Hagenskolans 
   lokaler sedan 1992.
● Fem åldersblandade klasser med 
   hög lärartäthet.
● Tot. 27 personer i personalen. 
   Hög andel utbildade lärare.
● 68 elever lå 2020-2021.
● Skolinspektionen godkände skolan 
   utan några anmärkningar.



SKOLANS MÅL & 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 PROFIL

KONFESSIONELL SKOLA 
som vilar vi på en kristen 
värdegrund i utbildningen.

KRISTNA PROFILEN:

Skolan är 
ÖPPEN FÖR ALLA  
oavsett trosriktning eller 
etnisk tillhörighet.

• 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 i åk 4-9.

• Program för karaktärsdaning med 
anknytning till kristen etik och moral.

• Avslutningar i kyrka.9



PEDAGOGISK
INRIKTNING

En trygg skolmiljö med 
god vuxennärvaro



SLÖJD 
HEMKUNSKAP 
IDROTT
Sker i ändamålsenliga lokaler på annan plats.

● Träslöjd på Insjöns skola.
● Idrott på Gärde skola.
● Hemkunskap på Insjöns skola.
● Simträning för de lägre  
 årskurserna sker i Leksands
 simhall.
Skolan ordnar med skjuts till och från Åkerö skola och Insjöns skola.



ÅLDERSBLANDADE 
KLASSER

På Banérskolan är klasserna uppdelade i 
så kallad B-form. Det innebär att klasserna 
är sammansatta på följande vis:

● Förskoleklass-1
● 2-3
● 4-5
● 6-7
● 8-9



FRITIDSHEMMET

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

● Möjlighet att vänta på skjuts  
 (förkortad tid).

● Fritids erbjuder många roliga  
 aktiviteter så som utebandyplan, 
 lekplats, bygga kojor, bad på 
 sommaren, pulka- och skridsko- 
 åkning på vintern, pyssel, utflykter
 och mycket annat.



● God tillgång på datorer och läsplattor 
 - åk 6-9 har egna datorer.
● Lärplattform där allt är samlat: scheman, veckobrev, 
 närvaro, kommunikation skola-hem ect. tillgänglig för 
 lärare, elever och vårdnadshavare.
● Google applikationer används i undervisningen.
● Eget tillagningskök som lagar närproducerad mat.

DESSUTOM:


