Välkommen till en grundskola nära dig
Västra Alstad skola • Klagstorps skola • Smygeskolan • Väståkraskolan

FRITIDSHEM FÖR
SOCIAL GEMENSKAP
Alla skolor har fritidshem, ofta uppdelade på olika
avdelningar för yngre respektive äldre elever.
Vår målsättning är att fritidshemmen ska erbjuda en
meningsfull fritid och rekreation samt främja allsidiga
kontakter och social gemenskap.
Aktiviteterna på fritidshemmet utgår i hög grad från
elevernas behov och intressen och eleverna ges möjlighet
att påverka sin vistelse genom exempelvis fritidsråd.

GOD KOMMUNIKATION
MELLAN SKOLA OCH HEM
Vi tror på god kommunikation mellan skola och hem och
informerar regelbundet våra elever och deras vårdnadshavare om det som händer i skolan.
Information till hemmen går främst ut via Unikum, en digital
plattform där vårdnadshavarna också kan ta del av sina
barns individuella utvecklingsplaner. En del klasser
har också sin egen blogg.
Alla vårdnadshavare bjuds in till föräldramöten och utvecklingssamtal. Även andra forum finns där föräldrar kan träffas
och diskutera olika verksamhetsfrågor och där skolan tar
emot synpunkter på hur verksamheten kan utvecklas.

Varmt välkommen att kontakta oss!
Västra Alstads skola Västra Alstads byaväg 4, Trelleborg
Tel: 0410-73 42 10 E-post: alstadskola@skola.trelleborg.se
Klagstorps skola Nils Perssons väg 3, Klagstorp
Tel: 0410-73 46 01 E-post: rektorKlp@skola.trelleborg.se
Smygeskolan Västanväg 3, Smygehamn
Tel: 0410-73 46 01 E-post: rektorSm@skola.trelleborg.se
Väståkraskolan Landsvägen 2122, Anderslöv
Tel: 0410-73 41 00 E-post: vastakraskolan@skola.trelleborg.se

”Trelleborg ska vara en skolkommun
att räkna med. Vårt fokus är att skapa
ansvarstagande medborgare som tror
på sin förmåga, kan samspela med
andra, har drömmar, mål och fortsatt
lust till ett livslångt lärande!”
Ester Alavei

Chef Bildningsförvaltningen

VÄSTRA ALSTAD SKOLA F-6
Västra Alstad skola är den lilla skolan med det stora hjärtat. Skolan är med
sina ca 80 elever den minsta skolan i Trelleborgs kommun. De gamla äppelträden står stolta på skolgården och inbjuder till en grön oas för både rastaktiviteter och utelektioner.

En skola på landet
På våra små skolor blir alla elever sedda, här syns glädje, lust och intresse
varje dag. I en lugn, inspirerande miljö kan ditt barn utvecklas - här blandas
trygghet och tradition med ny teknik.
Här presenterar vi några av våra fina små grundskolor – välkommen till oss!

2014 och tillbyggd med ny matsal och
eget tillagningskök, träslöjdsal och foajé.
Skolgården har också förbättrats. Kopplat
till skolan har det även byggts en förskola
med fyra avdelningar.
På skolan går det ungefär 130 elever.
Skolan har elever från förskoleklass upp
till årskurs 6. Efter årskurs 6 går eleverna
till högstadieskolan, Väståkra, i Anderslöv.
I undervisningen används olika digitala
verktyg, från förskoleklass till årskurs 6.

KLAGSTORPS SKOLA F-6
Klagstorps skola är en liten skola på
landet som ligger inbäddad i lantlig
idyll med böljande åkrar omkring.
Skolan, som har egen idrottshall, slöjdsalar och skolbibliotek, är renoverad

Alla elever på skolan har en mentor och
skolan anordnar läxhjälp för de elever som
så önskar. Alla klasser har regelbundna
klassråd och skolan har också ett elevråd.
Skolan har ett stort fokus på trygghet
och studiero och ett medvetet förebyggande elevhälsoarbete bedrivs. Skolan

Skolan kännetecknas av en hög andel behöriga lärare. Lärarna är engagerade i alla
elever och ett stort samarbete finns i alla klasser. Skolan strävar efter att skapa goda
relationer med både elever och vårdnadshavare; på skolan känner alla varandra.
I undervisningen används olika digitala verktyg från förskoleklass till årskurs 6.
Elevinflytande i form av biblioteksråd och elevråd finns på skolan. Speciallärare,
kurator och skolsköterska är synliga i verksamheten. Vi värnar om våra olika
traditioner, t ex Alstadkampen och Nobelmiddag.
Alstad förskola erbjuder en trygg utemiljö med lekredskap och härliga gröna ytor.
Pedagogerna arbetar med teman som utvecklas utifrån barnens behov och intressen.

Vid landsväg 101 i Trelleborgs kommun
ligger Väståkraskolan. Vi tror att alla
elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar, och sätter därför elevens bästa
i centrum. Här bemöts alla barn och
vuxna med vänlighet och respekt.
På skolan går cirka 500 elever och i närheten finns förskolor. I årskurs 7-9 ansluter
elever som tidigare gått på Alstad skola
och Klagstorp skola.
Alla elever har en ansvarig klasslärare
som fungerar som mentor. Vidare finns ett
elevhälsoteam med skolsköterska, kurator,
specialpedagoger och skolpsykolog.

samarbetar även med Klagstorps skolas
föräldraförening, som är en i förhållande
till skolan fristående förening.
Skolan arbetar sedan flera år med Grön
Flagg och har ett medvetet tänk kring
miljö och vikten av daglig rörelse.

VÄSTÅKRASKOLAN F-9

SMYGESKOLAN F-6
Skolan är belägen mitt i den pittoreska byn Smygehamn, med gångavstånd
till Smygehuk - Sveriges sydligaste udde med småbåtshamn, hav, strand och
slätt. Skolan har egen idrottshall, slöjdsalar och ett skolbibliotek.
Skolan har ungefär 220 elever och i närheten ligger Smygehamns förskola.
För oss är digitala verktyg viktiga i en framgångsrik undervisning. Alla årskurser
har därför god tillgång till bl a datorer.
I Förskoleklass och årskurs 1 arbetar pedagoger och elever med läsinlärning
genom skrivande, med metoden ASL, ”Att Skriva sig till Läsning”.
Alla elever på skolan har en mentor och skolan anordnar läxhjälp för de elever som
så önskar. Alla klasser har regelbundna klassråd och skolan har också ett elevråd.
Skolan har ett stort fokus på trygghet och studiero och ett medvetet förebyggande
elevhälsoarbete bedrivs. Det anordnas även organiserade rastaktiviteter.
Sedan våren 2011 innehar skolan Grön Flagg.

Det är viktigt att fortsätta utveckla skolan
och undervisningen utifrån forskning och
rusta eleverna för framtida utmaningar.
Genom engagemang, delaktighet och
samarbete lär sig också eleverna av
varandra.
Skolan erbjuder läxhjälp och det finns
även möjlighet för eleverna att göra läxan
i en lugn miljö på fritids.
Väståkraskolan har egen idrottshall,
fotbollsplaner, slöjdsalar, hemkunskapssal,
bibliotek och fritidsbad. På F-6 finns en
stor skolgård, men även på 7-9 finns det
möjlighet till basket, bandy och pingis.
Skolan satsar även på den viktiga läsningen och här finns två välutrustade
skolbibliotek.

