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BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN 

En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en 
positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever och vuxna. Goda 
relationer mellan alla i förskola/skola är, vid sidan av hemmet, en viktig faktor 
och en plattform för lärande och utveckling. Barn och unga har en inneboende 
motivation att skapa mening och sammanhang av sina erfarenheter. Nya 
erfarenheter ska fogas till gamla och gamla erfarenheter ska omskapas till ny 
kunskap. Den vuxne blir medskapare i barnets och den unges utforskande och 
lärande. 

Vår gemensamma vision: 

 ”Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en 
hållbar värld”.  
 

Likabehandlingsarbete 

Gullspångs kommun har en övergripande plan för likabehandlingsarbetet som 
syftar till att förverkliga skolans vision. Planen omfattar samtliga barn, elever 
och vuxna som studerar i Gullspångs kommun. Varje verksamhet tar årligen 
fram en Likabehandlingsplan för att främja likabehandling, förebygga 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I den årliga planen 
beskrivs rutinerna för det åtgärdande arbetet utifrån aktuell kartläggning. 

Pedagogisk utvecklingsplan 
De övergripande målen för förskolans och skolans arbete finns i de nationella 
styrdokumenten som skollag och läroplaner. Huvudmannen ansvarar för att 
alla arbetar efter styrdokumentens intentioner och att alla elever når målen.  
Den pedagogiska utvecklingsplanen uttrycker verksamhetens prioriteringar för 
att uppnå de nationella målen.  

Hållbarhetsråd - handlingsplan 
I kommunens samtliga skolor och förskolor ska arbetet för hållbar utveckling 
bilda en enhet, där hälsa, miljö och värdegrundsarbete blir en ständigt 



pågående process. Ett hälsofrämjande perspektiv ska tillämpas och arbetet ska 
fokusera på livskvalitet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. För att 
bidra med planering och stötta verksamheten i arbetet för en hållbar utveckling 
har ett hållbarhetsråd bildats. Hållbarhetsrådet har lagt fram en handlingsplan 
för arbetet. Gullspångs kommun är först i Sverige med att ha samtliga skolor 
och förskolor "certifierade" som Skola för hållbar utveckling! 
Skola för hållbar utveckling är en nationell utmärkelse. Läs gärna mer om Skola 
för hållbar utveckling på skolverkets hemsida. 

Barn- och ungdomskulturplan 
Barn och unga ska ges möjlighet att under sin förskoletid och skolgång få 
uppleva och prova olika kulturfenomen. Barn och ungas tillgång och 
medskapande av kultur är en viktig faktor för att få en bättre förståelse för sin 
omvärld och sitt kulturarv. Gullspångs kommun har en barn- och 
ungdomskulturplan som redogör för arbetet med kultur i skolan. Med planen 
vill man strukturera och kvalitetssäkra det kulturutbud som erbjuds på våra 
skolor. 

Kontakt 
Anna Sundström 
Tf Skolchef 
Telefon: 0506-363 25 
E-post: anna.sundstrom11@gmail.com 
 
 
 

 



 

 

 

FÖRSKOLAN 

Förskolan är i första hand till för barnets egen skull, för dess utveckling och 

lärande. Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och verksamheten planeras 

utifrån förskolans läroplan. Uppdraget är bland annat att stimulera barnets 

lust, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Leken och lärandet sätts i 

fokus. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. 

Med läroplanen som grund varvas inne- och utelek med pedagogiska aktiviteter 

såsom musik och rörelse, arbete i olika teman, kreativitet och skapande i olika 

material, arbete med sagor, böcker och språket. Fråga din förskola hur de 

arbetar med läroplanen och vad det innebär för just ditt barn.  

 Allmän förskola 

Alla barn har rätt till förskola från augusti det år de fyller tre år. Det innebär att 

alla barn mellan tre och fem år erbjuds tre avgiftsfria timmar per dag i förskola. 



Erbjudandet är till för barnets egen skull, för dess utveckling och lärande. 

Kommunen erbjuder en plats men det är frivilligt för föräldrarna att låta barnen 

delta i verksamheten. Skjuts till och från förskolan ingår dock inte i 

erbjudandet. Om ditt barn redan har en plats i förskola får du en reducering av 

avgiften. 

 Plats i förskola garanteras inom fyra månader från och med behov av placering 

anmälts. Du har rätt att ställa ditt barn/dina barn i kö för plats i förskolan om 

du arbetar, studerar, är föräldraledig eller aktivt arbetssökande. Ansökan görs 

via webben. 

Kontakt 
Anna Hallerström 
Förskolechef 
Telefon: 0551-360 61 
E-post: anna.hallerstrom@gullspang.se 

 

FRITIDSHEMMET 

Fritidshemmet ska komplettera skolan både tids- och innehållsmässigt, erbjuda 

barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och 

utgår från barnens behov och intressen och förenar omsorg och pedagogik som 

stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. 

Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, 

helhet och kontinuitet för barns utveckling och lärande. 

I en verksamhet som bygger på insikten att barns utveckling och lärande sker 

hela tiden och i alla sammanhang samt präglas av synen på barn som aktiva 

medskapare av sin egen utveckling och sitt eget lärande skapas goda 

möjligheter för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt. 

Med sin mer uttalade inriktning på barns sociala utveckling, välbefinnande, 

omsorg och på gruppen och dess sociala liv kan personalen i fritidshemmet 

vara ett värdefullt komplement i till exempel elevhälsoarbetet och i arbetet 

med att förebygga mobbning, trakasserier eller andra problem som kan uppstå 

inom barngrupper. 



Före och efter skoldagen kan ditt barn gå på fritidshem. Fritidshem är öppna 

för barn mellan 6 och 12 år som har föräldrar som arbetar eller studerar.  

Följande skolor har fritidshem: 

Gullstensskolan yngre 

Gallernäset 

Regnbågsskolan 

Kontakt 

Lisbet Ericsson 

Rektor Regnbågsskolan 

Telefon: 0506-363 11 

E-post: lisbet.ericsson@gullspang.se 

Cathrine Evertsson Andersson 

Rektor Gullstensskolan yngre 

Telefon: 0551-360 45 

E-post: cathrine.evertsson-andersson@gullspang.se 

 

 
 
 



GRUNDSKOLAN 
 
Ett av de viktigaste målen för oss är att varje elev ska nå de nationella målen. 
För att göra detta måste de vara trygga, känna studiero och arbeta i en god 
lärandemiljö. 

Vi vill, tillsammans med vårdnadshavare, ta ett gemensamt ansvar för 
elevernas lärande och personliga utveckling till aktiva, kreativa och kompetenta 
individer och samhällsmedborgare.  

För att nå detta ska bland annat entreprenörskap på ett varierat sätt tidigt 
integreras i verksamheten. Även genom scenkonst, film, litteratur och konst vill 
vi skapa inspiration och stimulans för elevernas lärande och utveckling. 

För all verksamhet gäller att den ska utformas så att alla elever får stöd och 
stimulans att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Den 
ska bidra till personlig utveckling, förbereda eleven för aktiva livsval och ligga 
till grund för fortsatt utbildning. 

Alla barn mellan sju och sexton år i Sverige är skolpliktiga.  
Grundskoleutbildningen är obligatorisk och avgiftsfri.  

Enligt skollagen är grundskolans uppdrag att ge eleverna kunskaper och värden 
och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. 
Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt 
förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. 
Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god 
grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Läroplanen  

Att ge förutsättningar så att elevernas kunskap kan öka är en stor utmaning! 
Därför har nya styrdokument för den obligatoriska skolan utarbetats. Den nya 
läroplanen betonar skolans kunskapsmål med tydligare innehåll för skolans alla 
ämnen och tydligt formulerade kunskapskrav.   

Läroplanen är en förordning som utfärdats av regeringen och som ska följas. I 
läroplanen beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och 
riktlinjer för arbetet. Förutom detta finns för varje enskilt  
ämne en nationellt fastställd kursplan. 



Läroplanen, Lgr 11 gäller för gäller för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet. 

Kommunens grundskolor är uppdelade i tre rektorsområden:  
 

 Regnbågsskolan i Hova årskurs F-6 

Kontakt 
Lisbet Ericsson 
Rektor 
Telefon: 0506-363 11  
E-post: lisbet.ericsson@gullspang.se 

 Gullstensskolan yngre i Gullspång 

Kontakt 
Cathrine Evertsson Andersson 
Rektor 
Telefon: 0551-360 45 
E-post: cathrine.evertsson-andersson@gullspang.se 

 Gullstensskolan äldre i Gullspång årskurs 7-9 

Kontakt 
Pia Ahlqvist 
Rektor 
Telefon: 0551-360 36 
E-post: pia.ahlqvist@gullspang.se 

Inom kommunen finns ingen friskola utan skolorna drivs enbart i kommunal 
regi. 

 


