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på Fram har vi lyckats få våra  
elever att ”trivas på jobbet”
– det har vi bevis på!

Att våra elever verkligen ”trivs på jobbet” och därför gör bra ifrån sig, 
det har vi fått bekräftat bl a genom våra årliga kvalitetsredovisningar. 
Fram arbetar starkt individanpassat med sina elever. Deras behov och förut-
sättningar sätts alltid i centrum. Fram utgör en lugn och trygg miljö för 
lärande. Studiemotivationen är hög hos eleverna. De visar också stort 
engagemang och stolthet över sin skola. Verksamheten i Fram bedöms 
sammantaget vara av god kvalitet. Kunskapsresultaten ligger betydligt högre 
än snittet i Ängelholms kommun och i riket. 

När jag läser sådant vet jag att vi har lyckats i vår strävan att skapa en studie-
motiverande skolmiljö med mycket bra kunskapsresultat (hur vi går tillväga, 
kan du läsa om på sidan 6).

Och det är ju det vår verksamhet handlar om – att varje elev ska få maximalt 
resultat av sitt lärande, så att de står väl rustade för framtiden när de går ut 
från vår skola. 

Att hitta varje elevs unika ”nyckel” till glädjen att lära sig för livet, det är vår 
viktigaste uppgift. Och att vi lyckas med det, har vi som sagt bevis på!

Hjärtligt välkommen till Fram!

Anita Nyblom, VD 
Framtidsskolan Örestad Utveckling AB
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I stället för traditionella klasser 
och scheman, arbetar vi med en 
Personlig UtvecklingsPlan (PUP) 
för varje elev.

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

Då varje elev är unik som individ, ska de också behandlas som unika utifrån sin 
egen personlighet, sina studieförutsättningar 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 be-
stämmer hur och i vilken takt eleven ska uppnå de mål som är uppställda enligt 
läroplaner och kursplaner. 

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

Uppföljning och utvärdering av PUP sker hela tiden i ett aktivt samspel mellan 
våra pedagoger, eleverna själva och i nära kontakt med hemmen.

Det fina med en Personlig UtvecklingsPlan är att alla elever, oavsett deras 
grundförutsättningar, alltid och i alla lägen presterar maximalt utifrån sin egen 
personlighet – oberoende av om eleven behöver stöd eller är högpresterande! 
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Vägen till kunskap går 
genom magen.
Därför har vi eget kök och 
nybakat bröd varje dag!

Hur ofta har man inte som förälder hört sina barn klaga över skolmaten. 
Och när man som vuxen vet hur viktigt det är med ett riktigt näringsintag för 
att kunna tillgodogöra sig kunskap, blir man orolig när man hör att barnen inte 
äter skollunchen.

För att vår pedagogik ska bli fulländad, har vi därför rått bot på detta med 
”hjärnbränsle-bristen” genom att ha eget kök. Detta drivs av en fristående 
kökschef med lång erfarenhet från restaurangbranschen.

Varje vecka serveras en varierad och spännande lunchmeny – både för allätare 
och för dem som föredrar ett vegetariskt alternativ. 

Och för att ytterligare öka attraktionskraften på skollunchen, serveras varje dag 
nybakat, härligt doftande och rykande färskt bröd till maten. 

Det är något som eleverna verkligen uppskattar!

Varje dag går det åt 25 -30 nybakade bröd, 
som eleverna formligen slukar, nästan innan 
bröden har kommit fram på bordet!
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På Frams Grundskola  
utvecklas eleverna i den takt som 
deras personliga mognad och läggning 
tillåter – tack vare våra duktiga 
pedagoger.

Frams Grundskola är inrymd i det renoverade sekelskifteshuset ”Thulinhuset”, 
mitt i centrala Ängelholm. Med en grönskande park i direkt anslutning till 
skollokalerna 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.

Vi driver grundskola för årskurserna 6 tom 9. Arbetspassen i språk, bild och 
musik hålls i våra nyrenoverade lokaler (”Televerket”) på andra sidan Rönne å.
Skoldagen startar för samtliga 08.15 och avslutas senast 15.30. 
Skoldagarna är helt befriade från håltimmar och lunchrasten är 60 minuter. 
Lunchen serveras i vår egen lunchmatsal i ”Thulinhuset”.

På Fram pratar vi inte om lärare utan om pedagoger/handledare. De är till 
hands för eleverna under hela skoldagen. På detta sätt skapar vi ett mycket bra 
studieklimat, där eleverna alltid har tillgång till ämneskunnig och engagerad 
personal. Detta är viktigt ur den aspekten att vi arbetar med en Personlig 
UtvecklingsPlan (PUP) för varje elev! (Läs mer om ”PUP” på sidan 6.)

För att ytterligare underlätta studierna har vi jourhavande 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.
 
Dessutom håller vi skolan öppen under höst-, sport- och påsklovet 
– med pedagoger på plats!

För ytterligare information om Frams Grundskola, se separat broschyr.
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På Frams Gymnasieskola 
kan du skräddarsy din egen individuella 
utbildning. Och skulle du senare vilja 
byta Program, är det inga problem 
– tack vare vår PUP! 

Frams Gymnasium är inrymt i Postens och Televerkets gamla lokaler i centrala Ängelholm. 
Lokalerna är totalrenoverade och helt anpassade till dagens krav på modern studiemiljö, 
med maximal interaktivitet mellan elever och kvalificerade pedagoger. De är till hands 
för eleverna under hela skoldagen. På detta sätt skapar vi ett mycket bra studieklimat, där 
eleverna alltid har tillgång till ämneskunnig och engagerad personal. Och alla nya elever 
får tillgång till en bärbar dator, vilket underlättar kunskapsinhämtandet enligt varje elevs 
Personliga UtvecklingsPlan ”PUP”! (Läs mer om ”PUP” på sidan 6.)

Den formella skoldagen startar för samtliga 08.15 och avslutas senast 16.00. Många elever 
väljer dock att stanna kvar så länge det finns pedagoger kvar på skolan! Skoldagarna är helt 
befriade från håltimmar och lunchrasten är 60 minuter. Gymnasiets skollunch serveras i 
Frams lunchmatsal i Thulinhuset. För våra Gymnasieelever har vi jourhavande pedagog 
två kvällar i veckan (tisdag & torsdag fram till 20.00). Och vi håller Gymnasieskolan öppen 
under höst-, sport- och påsklovet – med pedagoger på plats.

Frams Gymnasieskola kan erbjuda dig fyra olika basprogram:
Naturvetenskapligt program med Naturvetenskaplig, Humanistisk och Miljö-
vetenskaplig inriktning. (Inriktning Data planeras.)
Samhällsvetenskapligt program med inriktning Ekonomi, Språk och Samhälle.
Tekniskt program med inriktning Arkitektur & Design. 
Hantverksprogrammet med inriktning Textil & Design.
Vi erbjuder utökad tid för idrott och hälsa på samtliga program! 
Specialidrott erbjuder vi dig som idrottar på elitnivå.
Vi satsar stort på språken. Så oavsett vilket program du väljer, kan du komplettera 
med franska, tyska, spanska, italienska, latin, ryska, grekiska och kinesiska (mandarin). 
Du som läser Engelska C har också möjlighet att avlägga ”Cambridge Certificat”!

För ytterligare information om Frams Gymnasieskola, se separat broschyr.
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Framtidsskolan örestad Utveckling AB 
är en välskött verksamhet med mycket 
goda vitsord från både myndigheter 
och näringsliv.

14

Att Fram är en lugn och trygg miljö för lärande, med hög studiemotivation hos 
eleverna, kommer inte av sig självt. Det är frukten av att Fram ända sedan starten 
2002 strävat efter att driva sin verksamhet med en klart definierad affärsidé: 
Att tillhandahålla en individualiserad skolgång, där man tar största möjliga hänsyn 
till den enskilda elevens behov och förutsättningar.

Att vår affärsidé verkligen fungerar, kan man utläsa ur våra årliga kvalitetsredovis-
ningar. Framtidsskolan har ett uttalat individanpassat arbetssätt och hänsyn tas 
till elevernas olika lärstilar. Anpassningen av verksamheten till elevernas behov är 
av mycket god kvalitet. 

Men för att få en stabil grund att bygga studietryggheten på, krävs också att 
skolan har en god ekonomi. Fram har därför satt en ära i att, ända från verksam-
hetens start, verka för att skolan drivs ur ett sunt ekonomiskt perspektiv. 

Detta har vi lyckats så bra med att Fram under 2007 blev utnämnt 
till ”Gasellföretag” av finanstidningen Dagens Industri. 
Men kriterierna är hårda. Mindre än 1 procent av Sveriges aktie-
bolag klarar kraven för att utses till Gasellföretag.

Därför ser jag tillsammans med Frams styrelse (som aktivt tar del i skolans arbete 
och utveckling) med tillförsikt på framtiden, där vår skolverksamhet fortsätter 
drivas med stabilitet, kontinuitet och att vi alla ”trivs på jobbet”! 

Med vänlig hälsning 
Anita Nyblom, VD
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Framtidsskolan Örestad Utveckling AB. 
Thulingatan 1   .   262 41 Ängelholm   .   Tel: 0431 - 444 880   .   Hemsida: www.framtidsskolan.se    
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