Orsaskolan
Orsaskolan är vårt högstadium. Här finns ca 220 elever i
årskurs 7-9. Vi vill skapa möjligheter för alla elever att synas
och bli lyssnade på varje dag under hela skoltiden hos oss. Vi
vill göra skolan mer konkret så att alla elever vet vad som
krävs av dem för att uppnå betyget godkänt i varje ämne. Vår
vision är att en solig junidag ska alla våra niondeklassare gå ut
från Orsaskolan med rak rygg och med framtidstro.

Elevhälsa
Barn och ungdomsteamet NAVET är ett verksamhetsområde
inom Lärande. Dess uppgift är att, genom olika insatser,
stödja Orsa kommuns rektorsområden i deras strävan att
uppnå mål uttryckta i våra styrdokument.
Elevhälsan består av olika professioner som samverkar med
varandra. Syftet med ett team bestående av flera yrkeskompetenser är att få en helhetssyn vad gäller kunskap, samverkan
och samordning i det dagliga arbetet, för att skapa möjligheter
för alla barn/elever, att på bästa sätt utveckla och använda de
egna resurserna i förskola och skola. Vi arbetar med barnet/
eleven eller familjen och vi arbetar med lärare och pedagoger i
förskola och grundskola.
Första kontakten med oss inom Elevhälsan sker främst genom skolan via en ärendeblankett med en beskrivning av
önskad insats. Vid enklare rådgivning kan även telefon- eller
mejlkontakt ske direkt med önskad person. När det gäller
skolsköterska och kurator kan du som elev eller förälder kontakta oss direkt.

Övrigt i Orsa kommun

Välkommen till Orsa kommuns
förskolor, grundskolor och fritidshem

Fristående förskola
Grinden är en friförskola med kristen profil. Den drivs av
Orsa församling, Missionsförsamlingen och Filadelfiaförsamlingen. Grinden får en barnomsorgspeng, baserat på ålder
och antal placerade barn, av Orsa kommun. Förskolan erbjuder plats till barn i åldern 1-5 år. Grinden har en egen kö,
men erbjuder även dem som står i den kommunala kön plats
i mån av tillgång. Vill du veta mer? Ring föreståndare Helena
Mårtensson, tfn. 421 90.

Verksamhetsområde
Lärande

Friskola
Skattunge Friskola startade i januari 2010. Skolan är en F-6
skola och har 30 elever inskrivna. Skolan ligger vackert med
milsvid utsikt över bergen. Skolan drivs som ekonomisk
förening och kontaktperson för skolan är rektor Kristina
West, rektor@skattungefriskola.se

Ungdomens Hus
Ungdomens Hus är en mötesplats för yngre och äldre ungdomar i Orsa. Ungdomens Hus bedrivs av en ungdomsstyrelse som tillsammans med en föreståndare och fritidsledare
håller i trådarna.

Du hittar Ungdomens Hus vid Kyrkbyns skola i Orsa centrum. Huset delas med Orsa Musikskola. Det finns ett mysigt
café som är hjärtat i verksamheten, men de har också utbildningar för att lära för livet, de ordnar fester, konserter och
filmkvällar, de bedriver sommarverksamhet, och anordnar
vinteraktiviteter mm.

Musikskola
Musikskolan i Orsa har cirka 210 elever som undervisas antingen enskilt eller i grupp. De allra minsta eleverna återfinns i
de s k Suzuki-grupperna på fiol, som startar redan i förskoleåldern. Undervisningen erbjuds under hela grundskolan och
gymnasiet och i vissa fall kan även vuxenundervisning erbjudas. Du hittar Orsa Musikskola vid Kyrkbyns skola i Orsa
centrum. Huset delas med Ungdomens Hus.
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Välkommen till våra förskolor,
grundskolor och fritidshem
Förskoleverksamhet och fritidsverksamhet erbjuds till de
som är bosatta i Sverige och som stadigvarande vistas i
kommunen. Förskoleverksamheten omfattar barn mellan
ett och fem år och de yngre barn som av psykiska eller
andra skäl behöver stöd i sin utveckling. Fritidsverksamheten omfattar barn till och med tretton års ålder som är
inskrivna i grundskolan eller motsvarande skolform enligt
skollagen. Barnsomsorg tillhandahålls i den omfattning det
behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller
studier eller barnets egna behov. För arbetslösa och föräldralediga med yngre syskon tillhandahålls 3 timmar/dag
eller 15 timmar/vecka, detta gäller inte för fritisbarn.

Det viktigaste för oss i Orsa kommun är våra barn och ungdomar

Skollagens bestämmelser om allmän förskola för även treåringar
trädde i kraft den 1 juli 2010. Det
innebär att alla tre, fyra- och femåringar erbjuds en avgiftsfri förskolepedagogisk verksamhet som
omfattar 525 timmar om året.
Detta motsvarar tre timmar om
dagen under skolans terminer (sep
-maj). Den allmänna förskolan är
frivillig och avgiftsfri. Du som
vårdnadshavare avgör alltså själv
om ditt/dina barn ska delta. Det
är också Du som vårdnadshavare
som ansvarar för skjuts till och
från allmän förskola.

Ansökan om barnomsorgsplats får lämnas in tidigast fyra
månader före önskat startdatum inkl. inskolningstid. Kommunen garanterar barnomsorgsplats inom fyra månader
efter att ansökan inkommit till oss, exempelvis om du
lämnar in ansökan 10 april är du garanterad plats i augusti.
Barnomsorgskön är gemensam för hela kommunen. Det
innebär att om plats inte kan erbjudas enligt önskemål så
erbjuds plats på annan enhet. Om man tackar nej till ett
erbjudande så placeras man sist i aktuell kö om man vill stå
kvar. Inskolningstiden på förskola är två veckor och på
fritids en vecka. Vill du veta mer kan du besöka vår hemsida www.orsa.se.
Ansökningsblankett finns att hämta i receptionen på kommunhuset i Orsa och på vår hemsida, www.orsa.se.

Välkommen att skicka in din ansökan!

Förskolor i Orsa

Grundskolor och fritidshem i Orsa

Kyrkbyn

Kyrkbyns skola

Brantuddens förskola ligger naturskönt nere vid en skyddad
vik av Orsasjön. På den stora gården finns både bär, blommor och fruktträd. Bullerbyn, Saltkråkan, Junibacken och
Sunnanäng heter avdelningarna för barn mellan 1-5 år och
cirka 70 barn är inskrivna.

Mitt i centrala Orsa hittar man Kyrkbyns skola. Kyrkbyns
skola är en F-6 skola och har ca 150 elever. Vi har en fritidsavdelning som heter Vintergatan.

Parkens förskola är en förskola med en avdelning. Förskolan är belägen i en av flyglarna på äldreboendet Lillåhem.
Stora fina lokaler och närhet till Orsa centrum och Lillån ger
möjlighet till trevliga utflykter. Här finns plats för 18 barn
mellan 1-5 år.
Förskolan Nyfiken är en interkulturell förskola med tre
hemvisten för barn mellan 1 och 5 år. Förskolan ligger mitt i
Orsa centrum med närhet till grönområden. Sju anställda i
barngrupperna tar han om ca 40 barn. Förskolan är Orsa
kommuns nyaste förskola, den öppnade 6 augusti 2018.

Berget
Bergets förskola består av tre åldersindelade avdelningar.
Pingvinen, Delfinen och Sälen. Förskolan och skolan ligger i
ett naturskönt område med närhet till skog, ishall
och elljusspår. Sommartid finns tillgång till Slättbergsdammen
att bada i. Förutom med naturen arbetar förskolan mycket
med relationer, språk och matematik.

Ett av våra prioriterade områden just nu är att förbättra vår
skolgårdsmiljö.
För att ständigt fokusera på det sociala samspelet håller vi vår
”Kyrkbyanda” levande, bland annat genom faddersystem. På
vår skola ser vi till elevens individuella behov och i samarbete
med elev, föräldrar och skola söker vi de bästa lösningarna
för varje elev.

Bergetskolan
Bergetskolan är en F-6 skola där det också finns fritidshem
och förskola. Skolan har ca 180 elever. Skolgården är stor och
indelad i olika inspirerande lekplatser.
Bergetskolan har närhet till naturområde med promenadvägar
och skidspår och ishallen är närmaste granne till skolan. På
promenadavstånd finns Orsa centrum med kulturhus och
bibliotek.
Samhörighet, demokrati och kunskap är tre viktiga begrepp
som genomsyrar vår verksamhet.
Skolans vision: ”Kreativt lärande för hållbar utveckling”

Digerbergets skola

Digerberget
På Digerberget finns fyra förskolor, Trimsarvet Björnen och
Älgen, Lindan 1 och Lindan 2. De fyra förskolorna har alla en
fantastisk utsikt över Orsasjön. Vi jobbar med hållbar utveckling på många områden och den genomsyrar alla våra
aktiviteter.

Skattungbyn
På Harabackens förskola arbetar vi med Hållbar utveckling
på många plan. Vår barngrupp är ca 10 barn i åldern 1-5
år. Odlingar, förskoleråd och utställningar är några av de
aktiviteter som vi har varje år. Vi äter mycket KRAV-märkta
produkter och när vi kan även lokalproducerade råvaror. Vi
har Grön Flagg som är en miljöutmärkelse.

Digerberget är en F-6 skola som ligger i Sundbäck i Orsa.
Skolan rymmer 150 elever och ligger högt belägen och skolgården har en milsvid fantastisk utsikt över hela Orsasjön.
Här finns fritidshem och på vårt område finns också fyra
förskolor.
Digerberget har fått utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” av Myndigheten för skolutveckling som ett resultat av
vårt arbete med projektet ”Lärande för hållbar utveckling”.
Trygghet, delaktighet, kunskap och kreativitet …
är fyra begrepp som vi vill lyfta fram när vi beskriver vår
verksamhet. Vi är en aktiv skola som bl.a. arbetar med att
utveckla elevernas lärmiljöer på olika sätt. Kamratskap och
solidaritet är viktigt!
Skolans vision: ”Kreativt lärande för hållbar utveckling”

