
Välkommen till 
Frams Grundskola!



Var med en dag hos oss!

Du är hjärtligt välkommen att vara med en dag på Frams Grundskola 
för att känna på stämningen och uppleva skolan under en riktig arbetsdag.

Kontakta bara Anita Nyblom 0431 - 444 888 eller Barbro Gustafson 0431 - 444 880
så ordnar vi det!

 

Ansökan till Frams Grundskola:

Våra kriterier för ansökan till Frams Grundskola är:
Kötid och Syskonförtur.

 
Ställ ditt barn i kö!

Anmälningsblankett hittar du på: 
www.framtidsskolan.se
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Innehåll

Förord av Anita Nyblom, VD för 
Framtidsskolan Örestad Utveckling AB

Frams Grundskola

Pedagoger i stället för lärare

Frams pedagogik

Skollunchen 

Kreativa aktiviteter
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Välkommen till 
Frams Grundskola 
– en trygg skola att 
trivas på!

Frams Grundskola är inrymd i det renoverade sekelskif-
teshuset ”Thulinhuset”, mitt i centrala Ängelholm. 
Med en grönskande park i direkt anslutning till skol-
lokalerna och Rönne å straxt nedanför parkområdet, 
får man nog leta efter en mer harmonisk omgivning att 
studera i. 

Skolmiljön är inbjudande med öppna ytor för både 
studier och avkoppling. Men det finns även avgränsade 
utrymmen och mindre rum för de tillfällen då elever 
och handledare behöver lite mera avskildhet. Här finns 
också en välutrustad NO-avdelning. Arbetspassen i 
språk, bild och musik hålls i våra nyrenoverade lokaler 
(”Televerket”) på andra sidan Rönne å.

Våra elever på grundskolan vistas i en lugn och trygg 
miljö som stimulerar till studier. Att vi har lyckats i vår 
strävan att skapa en studiemotiverande skolmiljö med 
mycket bra kunskapsresultat kan man t ex utläsa ur våra 
årliga kvalitetsredovisningar. Där har bland annat fast-
slagits att kunskapsresultaten på Fram ligger betydligt 
högre än snittet i Ängelholms kommun och i riket! 
Studiemotivationen är med andra ord hög hos våra elever! 

Att hitta varje elevs unika ”nyckel” till glädjen att lära 
sig för livet, det är vår viktigaste uppgift. 

Hjärtligt välkommen till Fram 
– en trygg skola att trivas på!
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Frams arbetssätt, elevernas ansvarstagande och våra peda-
gogers engagemang tillsammans med ett nära samarbete 
med hemmen, är utan tvekan framgångsfaktorer för våra 
elevers mycket goda kunskapsresultat (kunskapsresultaten 
ligger betydligt högre än snittet i Ängelholm och i riket!). 

Våra pedagoger är till hands för eleverna under hela 
skoldagen. På detta sätt skapar vi ett mycket bra studie-
klimat, där eleverna alltid har tillgång till ämneskunnig 
och engagerad personal. 

För att ytterligare underlätta studierna har vi jourhavan-
de pedagog två kvällar i veckan (måndag & onsdag fram 
till 20.00). Vi anser nämligen att som elev ska du få all 
den hjälp du vill ha och kan ta emot.

Vi håller även skolan öppen under höst-, sport- och 
påsklovet – med våra pedagoger på plats!

På Fram pratar vi inte 
om lärare, utan om 
pedagoger/Handledare

Frams Grundskola.

Vi driver grundskola för årskurserna 6 tom 9. 
Skoldagen startar för samtliga 08:15 och avslutas senast 
15:30. Skoldagarna är helt befriade från håltimmar och 
lunchrasten är 60 minuter. 

Och precis som på Frams Gymnasium, har vi även på 
grundskolan ett stort utbud av moderna språk för dom 
elever som är intresserade!
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I stället för traditionella 
klasser och scheman, 
arbetar vi med en 
Personlig Utvecklings-
Plan (PUP) för varje elev.

Vårt arbete med en Personlig UtvecklingsPlan (PUP) för 
varje elev, är ett mycket effektivt hjälpmedel vid plane-
ringen av studierna – vilket också visat sig i goda studie-
resultat. 

Då varje elev är unik som individ, ska de också behand-
las som unika utifrån sin egen personlighet, sina studie-
förutsättningar och sina studiemål. 

Hur går detta till? 
Jo, i början på varje termin lägger eleven tillsammans 
med en av våra kvalificerade handledare upp en personlig 
utvecklingsplan, där man bestämmer hur och i vilken 
takt eleven ska uppnå de mål som är uppställda enligt 
läroplaner och kursplaner. 

Sedan följs detta kontinuerligt upp med noggranna 
gemensamma avstämningar under terminens gång. 
Och skulle det behövas, görs löpande korrigeringar.

Det fina med detta är att alla elever, oavsett deras grund-
förutsättningar, alltid och i alla lägen presterar maximalt 
utifrån sin egen personlighet, oberoende av om eleven 
behöver stöd eller är högpresterande. 

Och det är just det vår verksamhet handlar om – att 
varje elev ska få maximalt resultat av sitt lärande, så att 
de står väl rustade för framtida studier när de väl går ut 
grundskolan. 

Uppföljning och utvärdering av PUP sker i ett aktivt 
samspel mellan våra pedagoger, eleverna själva och i nära 
kontakt med hemmen.
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Vi har eget kök och 
nybakat bröd varje dag 
– det uppskattas av 
eleverna!

Hur ofta har man inte som förälder hört sina barn klaga 
över skolmaten – speciellt under åren i grundskolan. 

Och när man som vuxen vet hur viktigt det är med ett 
riktigt näringsintag för att kunna tillgodogöra sig kun-
skap, blir man orolig när man hör att barnen inte äter 
skollunchen.

För att vår pedagogik ska bli fulländad, har vi därför ett 
eget kök som drivs av en fristående kökschef med lång 
erfarenhet från restaurangbranschen.

Eleverna serveras en varierad och spännande lunchmeny 
– både för allätare och för dem som föredrar ett vegeta-
riskt alternativ. 

Och varje dag serverar köket nybakat, härligt doftande 
och rykande färskt bröd. Det är något som våra elever 
verkligen uppskattar!

Vi bejakar det kreativa 

Den avkoppling och det lugn som skapande verksam-
heter ger, kan ge mångfalt tillbaka som t ex mera ork till 
studierna. 

På Fram har vi duktiga pedagoger i bland annat konst, 
keramik, musik och textil som hjälper eleverna till rätta 
i deras skapande. 



Framtidsskolan Örestad Utveckling AB. 
Thulingatan 1   .   262 41 Ängelholm   .   Tel: 0431 - 444 880   .   Hemsida: www.framtidsskolan.se    
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