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BYN
    där kunskap växer
Gottne Byskola är ett gott exempel på 
att det går att driva en bra skola på 
landsbygden som är både långsiktig, 
trygg och kompetent, och där våra 
elever utvecklas till goda och hänsyns-
tagande medborgare. Inför Sveriges 
riksdag har vi bland annat lyfts fram 
som ett föredöme. Det är vi stolta över.

Gottne Byskola är sedan 2010 en fri-  
stående grundskola som drivs av 
Gottnebygdens Samhällsförening som 
huvudman. 

Gottnebygdens Samhällsförening är 
en icke vinstdrivande, ideell, partipo-
litiskt och religiöst obunden förening 
som verkat i bygden i cirka 40 år. 
Föreningens syfte är att aktivt verka 
för att bibehålla, utveckla och utöka 
samhällsservicen i bygden. 

En friskola är inget konstigt eller 
kontroversiellt, utan fungerar i stort 
sett som vilken annan skola som helst 
i kommunen. Skillnaden är att sam-
hällsföreningen är huvudman istället 
för kommunen. 

Gottne är en lantbruksbygd med 
gamla anor som ligger längs den 
vackra Moälven, just där Utterån och 
Moälven möts, knappt 2,5 mil nord-
väst om Örnsköldsvik. Här kan man 
träffa på lämningar från tidig sten-
ålder och under våren finns här en av 
landskapets bästa fågelsjöar, Östansjö-
sjön. Naturen som omger skolan och 
denna livaktiga bygd med cirka 240 
hushåll går som en röd tråd genom 
skolans verksamhet och nyttjas på 
många olika sätt.

Myt 1: Det kostar pengar att ha sitt barn i friskola
Nej, fristående grundskolor som får kommunala bidrag  får inte ta ut några avgifter  för utbildningen eller exem-pelvis skolmåltider. Det kostar alltså ingenting för föräldrar att låta sitt eller sina barn gå i vår friskola.



Fritids är en viktig del på skolan och 
vi erbjuder fritids både före och efter 
skoldagen. Fritids har sina lokaler i 
skolbyggnaden, men ansökan, upp-
sägning och avgifter administreras av 
Örnsköldsviks kommun.

Natur och hälsa
Skolans profil är Natur och Hälsa där 
naturen som omger oss spelar en av-
görande roll. Det innebär att vi utifrån 
den nationella läroplanen väver in ett 
natur- och hälsoperspektiv. Vi är över- 
tygade om att de barn som fått posi-
tiva upplevelser i naturen vårdar den 
med större omsorg. Upplevelser som 
barnen gör i naturen, skidspåret eller i 
skogenklassrummet främjar dessutom 
både kondition och inlärning. 

SKOLAN
    där kunskap växer

Myt 2: Friskolor har all-

tid suspekta inriktningar

Nej, de vanligaste skälen 

för att driva friskolor är att få 

förverkliga en pedagogisk 

idé eller rädda en nedlägg-

ningshotad kommunal skola. 

Gottne Byskola startades för 

att långsiktigt bevara en skola 

i bygden.

I våra lokaler har skola bedrivits 
sedan 1917 och byskoleandan är lika 
stark nu som då. Vi har små årskurs-
er i en lugn miljö där alla blir sedda. 
Den ”lilla” skolans fördelar är att alla 
känner alla, vilket ger en känsla av 
trygghet och värme. Dessutom skapar 
det arbetsro. Det lilla formatet gör 
också att vi lättare kan hitta flexibla 
och snabba lösningar för att hantera 
elevernas olika behov.

F-6 och fritids
Klasserna är uppdelade i F–3 och 4–6 
där förskoleklassen arbetar tillsam-
mans med skolans årskurs 1–3. Det 
gör att verksamheterna vävs samman 
och skapar ett tydligare sammanhang 
för barnen. Alla åldersgrupper arbetar 
även nära varandra i olika tvärgrupps-
arbeten där t ex ledarskap och ansvar 
tränas hos de äldre barnen. 

”Här finns inga mobbare och 
alla kan vara med alla.



Myt 3: Friskolor följer 

inte samma läroplan 

som kommunal skola

Jo, de flesta friskolor är öppna 

för alla och följer den natio-

nella läroplanen och de na-

tionella kursplanerna. Det gör 

givetvis även Gottne Byskola.

PEDAGOGIK
    där kunskap växer

Läroplan och värdegrund
Gottne Byskola utgår från gällande 
läroplan och nationella kursplaner 
på samma sätt som kommunal 
skola. Genom alla årskurser till-
lämpar vi även ett arbetssätt som 
utvecklar både tal och skrift.

All undervisning utgår från en tyd-
lig värdegrund om allas lika värde, 
jämställdhet, demokrati, solida-
ritet, tolerans, inflytande, respekt 
och ansvar. Viktiga värden för att 
våra elever ska utvecklas till goda 
och hänsynstagande medborgare.

Äventyrspedagogik
Äventyrspedagogik är ett spän-
nande sätt att se på undervisning  
som sätter både hälsa och lärande i  
centrum. Äventyrspedagogiken 

skapar möj-
ligheter och 
engagemang, 
gynnar såväl 
ämneskun-   
skap som  
socialt samspel 
och utvecklar   
dessutom tillit, trygghet och goda 
kamratrelationer.
 
Syftet med äventyrspedagogik 
är att erbjuda spännande sätt att 
lära sig som skapar motivation 
och engagemang. Det lyfter fram 
utemiljöns betydelse som arena för 
lärande och skapar en mer positiv 
bild av skolan som en plats där 
man både kan göra spännande 
upptäckter och samtidigt lära sig 
olika saker.

Äventyrspedagogiken är förank-
rad i läroplanen och alla våra 
lärare är utbildade i pedagogiken.
 
Behöriga lärare
Skolan är personaltät vilket inne-
bär att lärarna kan arbeta nära 
eleverna, i små elevgrupper där 
alla elever bli sedda. Alla lärare 
vid skolan är behöriga.



VARDAG
    där kunskap växer

Myt 4: Friskolor kräver omfattande föräldra-engagemang
Nej, det är du som förälder som avgör om och på vilket sätt du kan och vill bidra. Vid Gottne Byskola har vi fri-villiga föräldragrupper för  t ex innemiljö och utemiljö.

Skolskjuts
Gottne Byskola erbjuder alla 
elever inom Gottnebygden gratis 
skolskjuts med vår egen minibuss. 
Med hjälp av reguljär busstrafik 
försöker vi även så långt det går 
att ordna med skolskjuts till elever 
utanför Gottnebygden.

Skolmat med höga krav
En mätt mage är en viktig förut-
sättning för att orka med hela skol-
dagen. Därför ställer vi höga krav 
på vår skolmat som levereras från 
ett lokalt kök där ekologiska och 
lokala råvaror används så långt 
det är möjligt. Eleverna får regel-
bundet vara med och utvärdera 
maten för att den ska uppskattas  
och matsvinnet bli ett minimum.

Elevhälsa
Vår elevhälsa arbetar förebyggan-
de och med skolrelaterade hälso-
problem. Elevhälsan ska bidra 
till att skapa miljöer som främjar 
elevernas lärande, utveckling och 
hälsa. Vi samarbetar med  
HumanResurs och skolsköterskan 
besöker skolan en till två gånger i 
månaden. I elevhälsan ingår också 
läkare, kurator och psykolog.  

”Vi blir duktiga på vår skola 
eftersom lärarna hinner 
med att hjälpa alla.



Myt 5: I friskolorna gör 

man lite som man vill 

utan någon kontroll

Nej, friskolornas verksamhet 

styrs – som alla skolor – av 

skollagen och av en särskild 

förordning för friskolor. Alla 

friskolor måste godkännas av 

Skolverket och all verksamhet 

granskas av Skolinspektionen.

Musikundervisning
Bra musikundervisning kräver 
mycket resurser och därför är vi 
glada över vårt samarbete med 
Mellansels Folkhögskola och 
Kulturskolan inom Örnsköldsviks 
kommun.

Bibliotek
I vårt lilla skolbibliotek tillhanda-
håller vi litteratur för att stimulera 
till ökad läslust. Biblioteket är till-
gängligt för alla elever och varje år 
köper vi in nya böcker. 

IT
Digitaliseringen är något självklart 
inom dagens skola och vi arbetar 
aktivt för att vår IT-miljö ska er-
bjuda bra stöd och verktyg. 

Utemiljö
Utemiljön är en viktig del av sko-
lan och en föräldragrupp arbetar 
aktivt med att planera och ut-
veckla skolgården för att göra den 
ännu bättre. Vår skolgård är en 
plats som inbjuder till många olika 

slags aktiviteter och fri lek. Runt 
knuten finns sedan skog, ängar 
och vatten. Genom Gottne IF har 
vi också tillgång till idrottsplats, 
isbana och preparerade skidspår.

Frivilligt föräldraengagemang
Som en del av Gottnebygdens 
Samhällsförening finns en skolsty-
relse som känner stort ansvar och 
som arbetar långsiktigt. Besluts-
vägarna är korta och styrelsen ser 
till att personalen får rätt förutsätt-
ningar att driva verksamheten. 

Det finns goda möjligheter att vara 
med och påverka genom styrelse-
arbete eller genom att engagera sig 
i någon enskild fråga. För skolan 
är föräldraengagemang viktigt, 
men inte något krav. Genom att 
hjälpas åt kan vi hålla kostnader 
nere och dessutom får du som för-
älder större inflytande, möjlighet 
att påverka och bättre kännedom 
om allt som sker kring skolan. På 
skolan finns bland annat grupper 
som framgångsrikt utvecklar och 
förnyar skolans inne- och utemiljö. 



VÄLKOMMEN HIT
    där kunskap växer
Förhoppningsvis har du nu fått en 
bild av Gottne Byskola, vad vi erbju-
der och hur vi arbetar. 

Vill du som förälder placera ditt eller 
dina barn i vår skola är du varmt 
välkommen att göra det via anmäl-
ningsblanketten som finns på vår 
webbplats. 

Du är naturligtvis också välkommen 
att besöka vår skola för att med egna 
ögon se hur vi har det. Kontakta oss 
gärna innan så att vi kan möta dig på 
bästa sätt.

Läs mer om Gottne Byskola på vår 
webbplats gottnebyskola.se. Där kan 
du även läsa mer om de myter som 
ofta finns kring friskolor och som vi 
mycket kortfattat tagit upp i den här 
foldern.

Myt 6: Friskolor har all-
tid vinst som huvudmål
Nej, att många friskolor drivs som aktiebolag beror på att företagsformen har klara och tydliga regler. De flesta bolag är små och driver enstaka 

skolor. Gottne Byskola drivs av en ideell förening med syfte att utveckla Gottnebygden.

”Vi gör många projekt  
och jobbar mycket med 
miljö och hälsa.



KONTAKTA OSS!

KORT OM GOTTNE BYSKOLA

 G – gemenskap och tillhörighet i klassen, skolan och samhället 
 O – omsorg om människor, djur och natur
 T – trygghet i den fysiska och sociala skolmiljön
 T – tilltro till den egna förmågan
 N – nyfikenhet och lust att lära
 E – eget ansvar för sitt lärande och sitt handlande

”Vi har teman som  
lär oss att vara snälla.

Gottne Byskola startade i augusti 
2010 och bedriver idag en verk-
samhet som är väl etablerad och 
fungerar mycket bra. Elevantalet 
ligger på en stadig nivå och det 
framtida elevunderlaget i skolans 

närområde är positivt. Vår driv-
kraft är en bra och långsiktig skola 
på landsbygden som håller bygden 
vid liv och lockar nya invånare. 
Våra ledstjärnor är natur, hälsa och 
arbetsro. Välkommen hit!

©
 G

ott
ne

 B
ys

ko
la

 2
01

9

KONTAKTA OSS!
WEBB: www.gottnebyskola.se
E-POST: info@gottnebyskola.se
TELEFON SKOLA: 0660-920 06 
TELEFON FRITIDS: 076-779 20 03
POST: Utteråvägen 33, 895 95 Mellansel

Följ ”gottnebyskola”


