Välkomna till
Fribergaskolan!
Fribergaskolan har omkring 590 elever. Lärarkåren består av behöriga och välmeriterade lärare. Skolan ligger centralt i Danderyds kommun, nära T-banan. Gångavståndet är cirka 300 meter. Skolan är
högt belägen på en naturtomt med tallar och björkar. På gångvägen till skolan från Mörby C passeras
Fribergagården, en fritidsgård som är nära knuten till skolan. Vid Mörbyleden finns en vägskylt som
visar biluppfarten
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Så anmäler jag mitt barn till Fribergaskolan: Gå in på kommunens
hemsida danderyd.se (förskola och skola) och ansök via e-tjänsten,
inloggning: förskola och skola

En skola att vara stolt över
Vi som arbetar här är glada och stolta över en väl
fungerande och framgångsrik verksamhet. Här erbjuds eleverna en gedigen utbildning, som ger en
utmärkt grund för fortsatta studier. Fribergaskolan
är glädjande nog mycket populär. Skälen till detta
är flera:
Vi har en engagerad och kompetent personal med
fokus på lärande och trivsel.
Vi har ett mycket gott samarbete med föräldrarna, som
förstår utbildningens värde.
Vi har trevliga och ambitiösa elever.
Med dessa goda förutsättningar följer det helt
naturligt att studieresultaten är mycket goda.
Fribergaskolan är en skola med mycket höga meritvärden och där nästan 100 procent av eleverna i åk 9 får
betyg i alla ämnen.

Tillsammans har vi utvecklat en så kallad
”Fribergaanda”, där hänsyn, gott uppförande och
ömsesidig respekt präglar umgängestonen, samt att
alla hjälper och stöttar varandra. Detta gör att såväl
elever som personal trivs mycket bra. Kraft och
engagemang kan läggas på utbildning och utveckling.
När våra elever sedan går vidare ut i livet bär de inte
bara med sig en rad kunskaper och färdigheter. I deras
”personliga ryggsäckar” packar vi även ner vår starka
tilltro till deras förmågor och möjligheter!
Vi är övertygade om att våra elever med detta i bagaget
har utmärkta möjligheter att gå en rik och spännande
framtid till mötes.
Jenny Holmberg, biträdande rektor
Gunnar Rydwik, rektor
Karin Hydling, biträdande rektor

Eleven i fokus
Arbetslag

Elevhälsa

Fribergaskolan är organiserad i arbetslag (AL). Varje
AL består av tre eller fyra klasser och 6-8 lärare. Det
finns 6 arbetslag: A, B, C, D, E och F . Varje arbetslag
har en arbetslagsledare som leder och fördelar
arbetet. Våra intentioner är att alla lär känna
varandra inom laget, vilket ger trygghet när man
ibland måste göra nya grupperingar i vissa ämnen.
Varje lärare i arbetslaget är mentor för cirka 14 elever. Att vara mentor innebär att läraren har kontakt
med elevens föräldrar och följer upp elevens
studieresultat och närvaro. Utvecklingssamtalen
håller mentorn i början av varje termin med sina
mentorselever och dennes vårdnadshavare. De olika
arbetslagen har ett eget område i skolan
bestående av klassrum, grupprum, egna toaletter
och en avgränsad del i skåphallen.

Elevhälsoteamet (EHT) består av rektor, kurator,
psykolog, skolsköterska speciallärare/specialpedagog
samt studie- och yrkesvägledare. EHT:s uppdrag är att
i samarbete med övrig personal utföra hälsofrämjande
insatser på individ- och gruppnivå för skolans elever.
Utifrån gruppens kompetens utreder och föreslås
åtgärder för elever av särskilt stöd tillsammans med
berörda lärare. EHT arbetar med förebyggande åtgärder
bland annat genom handledning och konsultation för
skolans personal. EHT ansvarar också för att med eleven
i centrum och med en helhetssyn samarbeta med andra
huvudmän och aktörer. EHT träffas en gång per vecka.

Kamratstödjare
I sjunde klass väljer klassen två kamratstödjare. Att
vara kamratstödjare är frivilligt och ett uppdrag man
har under hela sin studietid på Fribergaskolan.
Kamratstödjarna arbetar aktivt tillsammans med
kuratorn och övrig personal för god stämning på
skolan. Arbetslagsledarna i kamratstödjarnas
arbetslag, ingår i skolans trygghetsgrupp som leds
av kurator.

Bibliotek
Fribergaskolans bibliotek ligger mitt i skolan.
Här finns gott om böcker, både skönlitteratur
på svenska och engelska men också biografier,
faktaböcker och läromedel. I biblioteket finns
också en mängd populära tidskrifter som skolan
prenumererar på. Nya böcker köps in
regelbundet och elever och får gärna komma
med förslag och önskningar. Bibliotekarien kan
hjälpa till med boktips och informationssökning. Vi använder samma bibliotekssystem som
resten av kommunen, och kan låna och
reservera böcker från alla Danderyds folkbibliotek. I biblioteket finns soffor och studieplatser
för läsning, skolarbete och avkoppling.

Körverksamhet
Elevråd
Elevrådets arbete är en viktig del av elevdemokratin. Elevrådet består av elevrepresentanter
från alla klasser, vars uppgift är att föra fram
elevernas röst. Deltar gör också skolans rektor
och en lärarrepresentant. Elevrådet har möte
ungefär en gång i månaden och tar upp aktuella
frågor som t.ex. elevernas skolmiljö,
ordningsregler och aktiviteter som stärker
sammanhållningen i skolan. Elevrådet tar
initiativ och leder insamlingsarbetet till
välgörenhetsorganisationer, har ansvar för
roliga aktiviteter runt Halloween och bidrar med
nya idéer till trivseln i skolan. Genom ett bra
elevrådsarbete finns möjlighet att påverka och
göra skillnad på den egna skolan.

Körerna utgör en viktig del i Fribergaskolans kulturliv. Elever,
föräldrar och lärare har genom åren glatts åt otaliga
evenemang där körer, solister och instrumentalister framträtt.
Idag deltar cirka 80 elever fördelade på tre körer, en i varje
årskurs. Vi repeterar på schemalagd tid, 40 minuter i veckan.
Förutom vid avslutningar och Lucia, framträder körerna på
FN-dagen, Valborg och vid den stora vårkonserten i maj, då
föräldrar och alla andra är välkomna. Alla som gillar, eller vill
lära sig, att sjunga är välkomna!

Prao
I åk 8 och 9 är eleverna ute på arbetsplatser och praktiserar.
Prao har eleverna under två veckor i åk 8 och under en vecka
i åk 9. Prao är från 1 juli 2018 obligatoriskt enligt Skolverket.
Att göra prao kan vara nyttigt att lära känna sig själv och hur
det kan fungera i arbetslivet. Det kan också ge insikt till sina
framtida studie- och yrkesval.

Specialpedagogiskt stöd
Specialpedagogiskt stöd på Fribergaskolan erbjuds de elever som är i behov av
särskilt stöd, tillfälligt eller under längre
tid.
Skolan har utbildade speciallärare som även har
spetskompetens inom läs- och skrivsvårigheter/dyslexi-området. De har kunskaper i kompensatoriska
arbetssätt och assisterande digital teknik, som syftar
till att alla elever ska kunna ta del av undervisningen
på ett likvärdigt sätt. Speciallärarna arbetar med elever
individuellt och i grupp, utifrån olika behov, samt ingår
i Elevhälsan.
Fribergaskolan följer Danderyd kommuns
läsdiagnosplan och kartlägger elevers läs- och
skrivförmåga med screeningmaterialet DLS i åk 7.
Elever med resultat som kan visa på svårigheter följs
upp. Lärarna i matematik och engelska gör också en
enklare kartläggning i sina respektive ämne.

Lästräning även på högstadiet
God läs- och skrivförmåga är en förutsättning för att
klara av sin vardag och skola. För en del elever tar det
längre tid att nå den nivå som gör att inlärning inte
hindras. Skolans speciallärare erbjuder stöd i läs- och
skrivstrategier för de elever som behöver ytterligare
tid och hjälp för att utveckla sin förmåga.

AL G (Arbetslag G)
AL G är en specialpedagogisk verksamhet inriktad på
elever med autismspektrumdiagnoser och elever som
av andra skäl behöver omfattande särskilt stöd.
Verksamheten utgår alltid från elevernas
förutsättningar vilket innebär möjlighet till
undervisning i mindre grupp eller i helklass. Varje elev
har ett individuellt schema anpassat efter sina specifika
behov. Schemat anpassas löpande i samråd med
föräldrar grundat på utveckling och resultat. I AL G
arbetar för närvarande fem lärare med olika
ämnesbehörigheter.
Dessa täcker samtliga teoretiska ämnen utom moderna
språk. Med hjälp av lärare i praktisk/estetiska ämnen på
skolan har vi även möjlighet att ordna undervisning i
mindre grupp i dessa ämnen för de inskrivna eleverna.
I AL G arbetar även elevassistenter som, i samråd med
lärare och mentor, stöttar eleverna på lektioner, raster,
under lunchen och vid schemabrytande aktiviteter
utifrån deras individuella behov. Elevassistenterna
hjälper även eleverna att strukturera det dagliga
arbetet med t ex läxor och inlämningsuppgifter.
Alla elever har en mentor i AL G samt en mentor och
klasstillhörighet i någon av skolans klasser.

2009 var Friberga var bäst av alla de skolor
Skolinspektionen granskade angående
arbetet med att motverka kränkande
behandling. Fribergaskolan var helt utan
anmärkningar. I sin slut- plädering skriver
Skolinspektionen:
”Fribergaskolans arbete för att skapa
social gemenskap på skolan och för att
förebygga och motverka kränkande
behandling utgör ett synnerligen gott
exempel av allmänt intresse.”

1-1: En elev, en dator
På Fribergaskolan får alla elever låna en
bärbar dator under sin högstadietid.
Sedan vi fick datorerna år 2011 har vi kunnat förändra
undervisningen en hel del. Vi arbetar med Google Suite
vilket bland annat innebär att alla lärare har var sin
webbplats eller “Site” där vi lägger ut information om
undervisningen. Här finns genomgångar, presentationer,
filmer, uppgifter och instruktioner, information, länkar
och mycket mer. Lärarna har också goda möjligheter att
följa, kommentera och hjälpa till med pågående arbeten
när eleverna delar sina dokument eller presentationer
med oss i Google Classroom.
Även för eleverna har datorerna medfört en hel del förändringar. Med hjälp av datorerna kan eleverna planera
och organisera sitt skolarbete bättre, de kan lära sig på
fler sätt tack vare en rad digitala verktyg och de kan
samarbeta med varandra och med oss lärare på olika sätt.
Även prov genomförs i stor utsträckning digitalt. Vi använder en del läroböcker, men annars finns det
mesta man behöver för sin inlärning i digital form.

På Fribergaskolan använder vi det webbaserade
kommunikationssystemet Vklass för att
informera om läxor, inlämningsuppgifter och prov
samt för att rapportera närvaro och resultat.
I Vklass kan personal, föräldrar och elever via egna
privata inloggningskoder dagligen följa närvaro,
provresultat, provscheman, läxor med mera.

Fribergaskolans val
ELEVENS VAL åk 8 och 9
I åk 8 och 9 kommer eleverna själva att få göra individuella val där de får utveckla sin kreativitet och begåvning.
Eleverna kan på så sätt påverka sitt eget lärande, bredda och fördjupa sina kunskaper efter intresse och behov.
Inför åk 8 har alla elever möjlighet att välja ytterligare ett språk (franska, kinesiska, spanska, tyska), kallat M1. Om
man väljer ett språk som elevens val har man detta språk under två år på elevens val-tid.
Om man inte väljer ett språk finns det olika andra kurser att välja på, i både praktiska och teoretiska ämnen. Här
finns till exempel Idrott, Bild/media, Kul i köket, Matematik på olika nivåer, Förintelsen/Auschwitz med mera.
Kurserna kan variera i längd mellan en halv termin upp till en hel termin.
Innehållet i de olika kurserna kommer tydligt att framgå, så att eleverna kan göra ett genomtänkt val utifrån
intressen och kunskaper. Grupperna bildas utifrån elevernas val och behov. Här kan lärare vägleda om det skulle
behövas

Språk
Att ha kunskaper i flera språk ger nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter
och större förståelse för olika sätt att leva. Språken hjälper dig också att delta i ett globaliserat
studie- och arbetsliv.

Franska, spanska och tyska
Med hjälp av moderna läroböcker, kompletterade med
aktuell information från olika media, dataprogram,
lekar och sånger lär sig eleverna att uppfatta och
uttrycka sig på målspråket. Kunskaperna befästs med
grammatikstudier, muntliga och skriftliga övningar och
redovisningar samt dramatiseringar av texter

Kinesiska (rikskinesiska)
Kina är ett land med en fascinerande historia och en
spännande framtid som blir en allt viktigare
samarbetspartner för Sverige. Fribergaskolan var en av
de första skolorna i Sverige som erbjöd undervisning i
kinesiska från årskurs 6.
Våra erfarenheter och kunskaper togs tillvara då
Skolverkets gjorde nya kurs- och ämnesplanerna i
kinesiska. I dem fastställs kunskapskrav som delvis
skiljer sig från de andra moderna språken. Under de
första årens studier ligger fokus främst på muntlig
språkfärdighet. Vi arbetar också med tusch och digitala
hjälpmedel för att ge grundläggande kunskaper om
det kinesiska skriftspråket och dess historia.

Förstärkt engelska och svenska
I mindre grupper arbetar vi med att förstärka och
fördjupa kunskaper i svenska och engelska.
Vi arbetar bl.a. med talövningar, läs- och skrivuppgifter
samt språkförståelse. I samråd med undervisande ämneslärare ges här även tid och möjlighet att förbereda,
bearbeta och färdigställa teoretiska uppgifter i andra
ämnen.

Svenska som andraspråk (SVA)
Svenska som andraspråk läser elever som har lärt sig
(minst) ett annat språk före svenskan. De har oftast ett
annat umgängesspråk än svenska hemma. Ämnet kan
också läsas av elever med svenska som modersmål som
har bott utanför Sverige en längre tid.
Elever som inte har varit så länge i Sverige behöver
mycket stöd i skolarbetet. Det kan ta fem till åtta år för
en elev som kommer till Sverige under högstadietiden
att tillägna sig ett fungerande skolspråk. Nyanlända
elever tillhör en ordinarie klass men har delar av sin
undervisning förlagd i sva-gruppen.
Hur undervisningen fördelas beror mycket på elevernas
tidigare skolbakgrund

Internationalisering

SPANIEN ¡Hola!

TYSKLAND Guten Tag!

I 22 år har Fribergaskolan haft elevutbyten med tre
skolor i Spanien. Strax utanför Alicante har vi utbyte
med två skolor i San Juan, ”Instituto Luis Berlanga” och
”Instituto LLoixa”, och en i El Campello, ”Instituto Enric
Valor”. Fribergaskolans elever i åk 9 bor hos spanska
familjer, besöker skolorna och utforskar staden under
en vecka på hösten. De spanska eleverna gör sina
återbesök hos oss under våren.

I maj åker 9:orna på en studieresa till Berlin. Under några
dagar utforskar vi Berlin och besöker platser där historia
har skrivits. Vi hinner med Alexanderplatz, Unter den
Linden, Brandenburger Tor, Riksdagshuset, Bernauer
Straße och minnesmonumentet över Berlinmuren,
koncentrationslägret Sachsenhausen, Förintelsemonumentet och East Side Gallery - där 1.5 km mur står kvar. Vi
hinner också göra ett skolbesök på
Hermann-Ehlers-Gymnasium. Eleverna samlar in pengar
genom olika aktiviteter och förbereder även en guidning
i Berlin

FRANKRIKE Bonjour!
Våra elever har möjlighet att under
högstadietiden brevväxla med en fransk elev.
Eleverna skriver om sin vardag och ställer frågor
till den franska klassen eller till en enskild
”correspondant”. Ibland skickar vi bilder och
videoklipp till varandra. Vi berör teman som
fritidsintressen, saker att se och göra i Stockholm
och Paris, matlagning med mera.
De franska eleverna skriver och pratar engelska
och de svenska eleverna använder franska.

Värdegrundsarbete

Motivationslyftet

En studieresa i åk 9 till Auschwitz/Birkenau

Behöver man vara motiverad för att utvecklas? -Ja,
du behöver vara motiverad för att lära dig nya saker
för annars går inte din hjärna igång. På Fribergaskolan
har alla elever ett pass i veckan med sin mentor som
vi kallar Motivation och hälsa. Här arbetar vi under
tre år med ett material, ”Motivationslyftet”, där vi
får veta mer om hur hjärnan fungerar vid inlärning,
hur vi kan öka vår motivation och fortsätta kämpa
trots motgångar. Vi kommer att lära oss om att vårt
förhållningssätt många gånger är avgörande för hur
vi lyckas nå de mål vi har. Diskussioner kring våra
värderingar, hur vi kan stärka vår egen och andras
självkänsla och skapa en trygg studiemiljö ingår också. Vi tränar på att våga stå för vår åsikt, men också att
lyssna på och lära av andra. Allt detta är nödvändigt
för att vi ska må bra och kunna utvecklas mot de mål
vi vill uppnå.

I nian kan du, inom ramen skolans värdegrundsarbete
och inom ämnet Historia, välja en fördjupning på Elevens
Val-tid om Förintelsen. Vi läser om mänskliga rättigheter
och om ett av världshistoriens grövsta brott mot dessa.
I fördjupningskursen ingår en resa till Krakow, Polen.
Vi besöker förintelselägren Auschwitz och Birkenau. I
programmet ingår även guidade visningar i de judiska
kvarteren i Krakow (samt ett besök på Schindlers museum - tidigare Schindlers fabrik, känd från filmen Schindlers List). Vi passar även på att som avslutning besöka
de spektakulära saltgruvorna, utsedda till världsarv av
UNESCO. Föräldrar och elever ansvarar tillsammans själva
för insamlingen av pengar till resan.

Traditioner
Utflykter och Friluftsliv
Arbetslaget gör utflykter och ibland en övernattning
för att förstärka vi-känslan och för att studera olika
ämnen i en berikande och fin miljö. Vi paddlar kanot,
vandrar och har terränglekar.
Skolans dag
Skolans dag hålls i slutet av vårterminen. Eleverna
tävlar om att vara bäst på att baka tårtor, sätta straffar,
rita karikatyrer av lärare och mycket annat. Klasserna
tävlar mot varandra årskursvis.
Skrivardagen
I oktober skriver alla skolans elever under en heldag
en novell, saga, berättelse eller krönika.
Temadagar
En rad temadagar arrangeras under året. Innehållet
varierar från att handla om ANT (Alkohol, Narkotika
och Tobak) och samlevnadsfrågor, till andra frågor
som berör t ex miljö och teknik.

Öppet hus
Varje år i januari eller februari är det öppet hus. Alla är
välkomna till Fribergaskolan för att träffa vår personal
och få information.
Halloween
Fredagen innan novemberlovet är det utklädsel- och
sminkdag. Elever och personal sminkar och klär ut sig till
spöken, vampyrer och zombies.
Kulturprojekt
Vi besöker museer och går på bio och teater.
Författarbesök, dansaktiviteter och teaterföreställningar
förekommer också.

Restaurang f
Restaurang f är en ljust inredd restaurang med
ett modernt kök där Martin Atterlönn ansvarar för
den dagliga kosten. Skolan är sedan slutet av 2013
KRAV-certifierad skolrestaurang på Nivå 1 och just det
är en av byggstenarna i verksamheten.
Restaurang f strävar efter att laga mat som har låg
miljöpåverkan och all mat lagas på plats i det egna
köket. Det är noga med vilka råvaror som används och
mängden helfabrikat minimeras för att erbjuda en bra
skolmåltid. För att eleverna ska orka med att ta till sig
all den kunskap som Fribergaskolan erbjuder krävs att
de får en fullvärdig måltid mitt på dagen som ger ett
bra näringstillskott och det är Restaurang f:s uppgift.
Maten ska vara smakrik, se bra ut och dofta gott. Den
ska helt enkelt påverka alla sinnen på ett positivt sätt.
Den varierande menyn innehåller både klassiska och
moderna rätter.

Restaurangen tillhör en av landets bästa vilket man fick
bevis på när man av White guide Jr nominerades till titeln
Årets skolrestaurang 2015, en nominering som tillslut
ledde till en slutlig 19:e plats (av 30 nominerade). Målet
med verksamheten är att servera god och näringsriktig
mat som gör att eleverna klarar av skoldagen från början
till slut. På menyn finns alltid flera alternativ att välja på
varav en rätt är vegetarisk samt att dagens soppa erbjuds
varje dag. Det finns även en välkomponerad salladsbuffé
och några dagar i veckan serveras färskt mjukt bröd, som
bakas på plats.

Fribergagården
Fribergagården är den ungdomsmötesplats som ligger i anslutning till skolan.
Vår huvudsakliga uppgift är att möta ungdomar efter skoldagen med särskilda satsningar kopplade till kvällar och
helger men redan under skoldag håller gården öppet för att erbjuda skolans elever en cafémiljö. Fribergagården
utgör en naturlig mötesplats för unga att umgås med andra skolkamrater på. Här finns ett stort utbud av
aktiviteter i samband med raster samt personal i form av trygga vuxna som bidrar till en meningsfull skoldag med
många roliga och nya upplevelser.
Sedan många år tillbaka har Fribergagården ett etablerat samarbete med skolan.
Vi som arbetar inom ungt fokus vill beskriva oss som en kreativ mötesplats med uppdrag att ta tillvara ungas
engagemang, önskemål och drömmar. Under 2021 kommer gården stoltsera med att vara hela kommunens kultur
och aktivitetshus för unga.
Följ gärna våra upptåg via instagram: @fribergagården eller www.danderyd.se/ungtfokus

Min första termin klass F3
Det klart att det var lite ovant att använda skåpen till en början men man vande sig snabbt. Det
var annorlunda att byta klassrum mellan varje lektion och gå till sitt skåp, men det blev som att
man fick miniraster hela tiden.
Frida S
Jag fick också många nya vänner som delade samma intresse som mig, och tack vare klassens
sammanhållning, så är Friberga den bästa skolan i Danderyd:-)
Carl-Magnus

Jag var väldigt nervös innan jag börjat i Fribergaskolan, men redan efter de första dagarna så
kände jag mig trygg i skolan.
Charlie

Jag har fått många nya vänner och jag tror att man kommer klicka med många nya personer om
man börjar här. Fribergagården är väldigt bra och jag brukar vara där ganska ofta.
Elliot

Min första termin på fribergaskolan har varit kul och spännande. Det är skönt att få den
friheten som vi får här. Men det är frihet under ett ansvar, vilket är bra enligt mig då man
lär sig att ta ansvar för sig själv och det man gör
Felicia

Lektionerna är varierande och ser väldigt olika ut ibland. Vilket är bra
för det blir inte tråkigt eller jobbigt.
Siri

Föräldraföreningen
FRIBERGAS FÖRÄLDRAFÖRENING
Friberga föräldraförening bildades 1992 för elever på Fribergaskolan och deras föräldrar med syftet att
uppmuntra samverkan mellan föräldrar och skolan till förmån för skolans elever. Föreningen samarbetar med myndigheter och driver även frågor mot kommunen samt samarbetar med andra föräldraföreningar i kommunen. Föreningens styrelse består av nio föräldrar med barn på skolan. Ledamöterna
arbetar ideellt och medlemsavgiften går oavkortat till föreningens evenemang.

VAD GÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN?
Vi träffar regelbundet skolans rektor och hans personal. Vid våra möten tar vi upp angelägna frågor om alltifrån
skolmiljön, föräldramedverkan och ordningsregler till aktuella händelser på skolan. Vi tar också upp frågor som
kan vara svåra att väcka för en enskild förälder. Tillsammans med kommunens ungdomskoordinatorer anordnar vi
föräldravandringar på fredags- och lördagskvällar.
Vandringarna är ett unikt tillfälle för dig som förälder att göra en viktig insats för våra ungdomar. Några gånger per
termin anordnar vi, i samarbete med skolan, föreläsningar för skolans elever, lärare och föräldrar. Föreläsningarna
är kostnadsfria och har berört ämnen som nätetik, nätporr, sömn, stress, alkohol, droger, psykisk ohälsa och studieteknik. Vi hjälper också skolans elever att ta fram skoltröjor.
Varje vår anordnar vi tillsammans med skolan en yrkesdag för elever i årskurs 8 där eleverna inför kommande
gymnasieval och PRAO får tillfälle att träffa representanter från olika yrkesgruppen. Vi bistår också skolan med att
sammanställa stipendieansökningar för att finansiera resan till Auschwitz för de elever i årskurs 9 som valt detta
som Elevens val. Därutöver bidrar vi till skolans stipendier som årligen delas ut i samband med sommaravslutningarna och så bjuder vi traditionsenligt eleverna i årskurs 9 på tårta på skolavslutningen.

HUR GÖR DU FÖR ATT BLI MEDLEM I FÖRÄLDRAFÖRENINGEN?
Kontaktuppgifter till föreningen hittar du under fliken ”Information” på skolans hemsida ”www.friberga.se” eller
påföreningens hemsida ”www.fribergaff.se”. För att bli medlem; Swisha 300 kr per år och per familj till 1235947759
eller använd vårt Plusgiro 66 31 60-0. Glöm inte att ange elevens namn och klass. Följa oss gärna på Facebook via
Facebookgruppen ”Fribergaskolans Föräldraförening”.
Välkommen!

Fribergaskolans vision

Vi vill skapa en skola som fokuserar på kunskap och glädje.
En skola som följer med sin tid, arbetar med hållbar utveckling och
utgår från alla elevers olika förutsättningar. Vår skola är en skola
som du ska känna dig trygg i, en skola som du lär dig mycket i
- en skola för framtiden.

Elevarbete

