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• Fjällenskolan är belägen längs 
Hummelmoravägen i Viksjö

• Skolan är en F-9 skola och har vt-21 
totalt 660 elever

• Skolan har fritidshem och fritidsklubb

• Dessutom finns en verksamhet inom 
AST åk 7-9 och kommunens 
Resursskola inom Fjällenskolans
lokaler



LOKALER
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• Skolan är byggd 1982 och har fina och 
ändamålsenliga lokaler för undervisning i samtliga 
skolämnen

• På senare år har skolan fått en nybyggd entré och en 
fantastiskt fin aula.

• Fullstor idrottshall, fyra NO-salar, fullutrustad Hem-
och konsumentkunskapssal samt väl anpassade 
salrar för musik och bildundervisning.

• Skolan är uppbyggd med separata delar – sk ”längor” 
där vi har olika årskurser och klasser. I varje länge 
finns en separat liten matsal

• Skolgården är väl tilltagen och ger olika stadier egna 
avskilda skolgårdar för lek och aktivitet.



PEDAGOGISK VERKSAMHET
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• Fjällenskolan arbetar med ett tydligt 
mentorskap för våra elever. Det skapar 
trygghet och hjälper våra elever att 
klara sin skola. På lågstadiet har vi 
klasslärare tillsammans med 
samverkande fritidsmedarbetare.

• Skolan är organiserad i årskursteam. 
Det skapar förutsättningar för att alla 
elever har ett mindre antal lärare och 
på så sätt lär känna sina lärare väl.



DIGITALA VERKTYG OCH DIGITALT LÄRANDE

2021-02-09 JÄRFÄLLA KOMMUN 5

• På skolan är digitala verktyg 
centrala och på högstadiet har 
alla elever ett eget arbetsverktyg 
i form av dator. Mycket av 
arbetsuppgifterna hanteras 
digitalt. Redan i förskoleklass 
börjar barnen arbeta digitalt och 
på låg- och mellanstadiet har 
eleverna god tillgång till digitala 
lärverktyg.



TRYGGHET OCH STUDIERO
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• På Fjällenskolan är det viktigt med 
trygghet och arbetsro på lektionerna. 
Skolan arbetar målinriktad med 
trygghetsfrågor i skolvardagen genom 
mentorstid, vuxennärvaro och ett tydligt 
ledarskap.

• Vi arbetar tillsammans utifrån 
gemensamma ordnings- och 
trivselregler och har höga förväntningar 
på varandra. 

• Skolan har en konsekvenstrappa som vi 
arbetar utifrån om saker inte skulle 
fungera så som vi önskar.



NÅGRA NYCKELTAL VT-20
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• Antal elever på skolan: ca 660

• Andel elever behöriga till gymnasiet 2020: 
94,9%

• Genomsnittligt meritvärde åk 9 2020: 235,8p

• Andel elever med betyg i samtliga ämnen: 
76,1%

• Andel legitimerade lärare: 85%



SKOLVAL
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• Till Fjällenskolan kan man genom kommunens skolval välja till 
förskoleklass och åk 7. Utöver det kan även skolval göras till AST-
verksamhet åk 7.

• Se separat information för skolval till:
• Förskoleklass

• Åk 7

• AST-verksamhet åk 7

• Resursskolan



FRÅGOR 

• Vid frågor kring Fjällenskolan kontakta gärna skolledningen:

Rektor (åk 7-9) Jörgen Smederöd

Jorgen.smederod@jarfalla.se

Tel: 08-58029703

Bitr. rektor (åk F-6) Stefan Grufman

Stefan.grufman@jarfalla.se

Tel: 08-58029216
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