
Välkommen till

www,sveaskolan.nu 
C.Elgh
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Vanligtvis brukar vi vid denna tid bjuda in er elever som erbjuds skolplats till ett intromöte 
tillsammans med era föräldrar. Då berättar vi om hur vi arbetar på Svea och ni får chans att 

träffa de andra eleverna. 

Denna tidiga vår kan vi inte  ses pga av risk för covidsmitta. Vi siktar in oss på att vi ses när det 
har blivit varmare längre fram i vår och vi kan vara utomhus. Ni elever blir inbjudna på en 

heldag med oss när sommaren närmar sig. Tveka inte att maila oss innan dess om du har frågor 
eller tankar kring din nya skola, https://www.sveaskolan.nu/kontakt.htm 

0703 81 61 50

0703 81 81 55

0703 81 03 53 0703 81 81 55

0703 81 61 50 



Mål och Vision 
Varför heter vi  

S V E A och vilka är skolans mål 
Läs på, www.sveaskolan.nu 



Vem arbetar här och varför? 
Ett samarbetande kollegium med respekt för dig som individ. 
26 kollegor - 400 års erfarenhet av skola  

Utbildning 125 år - Erfarenhet av yrket 275 år 

www.sveaskolan.nu



En framgångsfaktor! 
Skolans elever har ett stort inflytande och är 
med och bestämmer kring nästan allt!

Medarbetare 
Schema 
Valbara idrottspass 
It-Policy 
S v e a - andan  
Studiebesök 
Fester, arrangemang, musik, mat & fredspris 
Julavslutningsfest 
Sommaravslutning 
Lärarmiddag för åk 9 
Föreläsare till skolan 
Föreläsningar En Till En i andra kommuner 
Inredning på skolan 
Skolgård m fl miljöer, mm 
Likabehandling 
Idrottsfrågor 
Stipendieansökningar 
Sveapriser (T ex Bästa kompis, Bästa insats för 
Svea, Året idrottsprestation, Årets raket, Årets 
Svea) Årets idrottare, Årets Svea) 
Hälsoveckan innehåll 
Elevlunch, vilka leverantörer 
Elevdatorer 
Mottagning av nya åk 6 
Loppis 
Hur arbeta tematiskt, ämnesövergripande 
Inlämningsuppgifter 
Prov & Läxor?

www.sveaskolan.nu



Varann idrottslektion är ett elevval under en sex-veckors period. 
Idrottslektioner annars i vår egen hall!

Crosstraining 
Golf 

Styrketräning 
Kondition&Kallis 

Beachvolley 
Badminton 

Fotboll 
Tennis 

Simning 
Streetdans 
Skridsko 
Cykling 

Skateboard 
Segling 

Vattenskidor 
Styrka & kondition 

Bordtennis 
Yoga 
Lekar 

Friidrott 
Klättring

www.sveaskolan.nu

Crosstraining Golf Styrketräning 
Kondition&Kallis Beachvolley Badminton Fotboll Tennis Simning Streetdans Skridsko Cykling Skateboard Segling Vattenskidor 

Styrka & kondition Bordtennis Yoga Lekar Friidrott Klättring
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STUDIEVERKSTAD 

Här kan du alltid få extra stöd
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Första veckan i augusti  
koncentrerar hela skolan sig 

på teambyggande med fokus på  
att åk 6 ska känna  

sig trygga i sin skolstart.
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En vecka i början av terminen  
med fokus på dig och alla de delar som  

vi ska hjälpas åt med för att du  
ska må så bra som möjligt,  

https://sites.google.com/view/elevhalsan-sveaskolan/till-elever/m%C3%A5-bra 



Lärarna 

Miljön  

Inflytande  

Skoldag kl 9-15  

Studieverkstad 

Valbara idrottspass  

Aktiv skola  

Eget ansvar 

Ämnes-
övergripande  

Mac & Google 
Classroom & 

Studybee 

Data-
medialektioner åk 

6-7 

Coola Hubben 

Fester och 
Uppmuntringspriser  

 
www.sveaskolan.nu

Vad tycker ni är bäst?  
Eleverna svarar fritt och rangordnar vad de trivs 
bäst med på Svea. Vi blir lika glada varje gång!
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Föräldralördag! Det är säkert mkt som är 
nytt. Vi hjälps åt! Save the day, lördagen 
den 11 sept kl 10-12. 
Omdöme, Kunskapskrav, Läroplan, Centralt innehåll, Formativ- och 
Summativ bedömning, Matriser, Sites, Schoolsoft, Betyg, Nationella 
prov, Google Classroom, Studybee, Utvecklingssamtal, Besök på 
Hubben, Cykelhjälm Mobilfritt, Språkval, Skugga på arbetsplats 
https://sites.google.com/a/sveaskolan.nu/foeraeldrainformation/ 



Besked om skolplats till Sveaskolan 
tove.moller@sveaskolan.nu, senast den 1 mars, skriv till Tove och berätta om ni tackar 
Ja eller Nej till erbjuden skolplats 

Besked till nuvarande skola 
Maila rektor på nuvarande skola så fort som möjligt men senast den 15 mars. 
Sveaskolan meddelar Grundskoleförvaltningen i Malmö då. 

Kära blivande elever, vi håller tummarna så ses vi alla snart. 
Besöksdag innan sommarlov - specialschema 
Häng med oss en dag – din mentor, en sveaelev i åk 6, tar emot dig och är med  
dig hela dagen, preliminärt onsdagen den 2 juni, kl 09 00 – 13 00. Du får uppgifter om 
din mentors mail och mobil som du kan använda för frågor eller tankar under 
sommarlovet. Kan du inte komma maila tove.moller@sveaskolan.nu 

Särskilda behov 
Frågor och funderingar maila annika.rehn@sveaskolan.nu - läs gärna mer innan på h1ps://
sites.google.com/sveaskolan.nu/annikassidaspecialpedagogik/om 

Skolstart Ht 2021 
Upprop för Sveas elever torsdagen den 12 augusti kl 10 00. 

Föräldramöte - Save The Day! 
Lördagen den 11 september 2021 kl 10 - 12. Föräldrar i möte med sitt barns 
klassförståndare, skolledning och elevhälsa. 
Om It i undervisning, classroom och intranätet Schoolsoft, mm. 

 
www.sveaskolan.nu 



Välkommen kära elev! 
Vi ses den 2 juni kl 09 00- 13 
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Instagramwww.facebook.com/sveaskolanlimhamn


