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Månadens Företag
Välkomna till Bromma Enskilda Skola! Lena
Malmsten är specialpedagog med ansvar för
förskolan och Ulla Högberg är rektor.

Många vuxna och härliga färger hos förskoleklassen. Även här är betoningen på språk
och matematik. – Det är väldigt mycket skola,
säger rektorn.

David och Nadya i femman gillar att jobba med matte.

I årskurs 1 är det liv och rörelse, musik och dans,
samtidigt som några barn pysslar i lugn och ro.

Samma skola, nytt namn!
Till hösten blir Bromma Montessoriskola i stället Bromma Enskilda Skola. – Det är samma skola, med nytt namn, förklarar rektor Ulla
Högberg. – Vi behåller vår bas i Maria Montessoris filosofi, om tron på barns lust att lära och en stark tilltro till barnens förmågor, men
anpassad för vår tid.
Det innebär bland annat att man använder
nyare, ännu bättre läromedel.
– Maria Montessori var en fantastisk
kvinna på sin tid, men i dag har vår svenska
skola kommit ifatt, menar Ulla Högberg.
Barnen här ska vara medvetna om och
reflektera över sitt eget lärande, samtidigt
som lärarna måste vara just lärare och
ledare i klassrummet.
Ulla Högberg och Lena Malmsten, som
är specialpedagog och ansvarig för förskolan, visar oss den lilla trivsamma skolan
och barnens arbete en solig vårvinterdag.
Tre vuxna i klassen
Årskurs 1 har pysselstund, och en grupp
klipper i färgglada tyger, samtidigt som
halva gruppen rör på sig till musik. En härlig
dans!
Hos förskoleklassen finns tre vuxna
som hjälper till och berättar.
– Vi arbetar väldigt nära vårt fritidshem,
säger Lena Malmsten. Alla fritidspedagoger arbetar heltid och det finns alltid fritidspedagoger med i klasserna.
Barnen i årskurs 5 jobbar med matte.
Gillar ni er skola? undrar vi. August, Majken,

David och Nadya svarar:
– Ja, det är en liten skola och det är
lugnt och skönt här.
– Det är bra att vi får läsa och skriva
varje dag.
– Vi har mycket matte, det gillar jag.
Extra språk och matte varje dag
Det är tre ämnen som barnen i blivande
Bromma Enskilda Skola får träna extra
mycket. Varje dag har de skrivning, läsning och matematik en timme vardera.
– Vi ser i de nationella proven att det
ger mycket goda resultat, säger rektor
Ulla Högberg.
För elever med hög matematisk förmåga finns en särskild grupp där man
arbetar på en högre nivå.
Metoden för språkinlärning kallas för
Literacy och har inspirerats av Nya Zeeland,
där skolorna är erkänt duktiga på att lära
barn läsa och skriva. På Bromma Enskilda
Skola används Literacy redan från förskolan, där man arbetar med språklekar och
läsupplevelser och sjunger mycket.
– Vi testar alla barn i förskoleklassen för
att försäkra oss om att de inför årskurs 1

är fonologiskt medvetna berättar Lena
Malmsten. De som inte är det får intensivläsning varje dag under höstterminen i
årskurs 1.
Femåringarna i förskolan bildar en
skolgrupp, där man förbereder dem för
skolarbetet. Ulla Högberg:
– I förskoleklassen är det väldigt mycket
skola!
Från hösten även årskurs 6
Från och med nästa läsår blir skolan en
F– 6 - skola, till följd av den nya läroplanen.
Samtidigt börjar man med åldershomogena grupper.
– Vi tror att vi kommer att nå ännu bättre
resultat, säger Ulla Högberg.
Alla skolans lärare är behöriga. De är
med i elevernas lärande och ser till att de
som behöver extra stöd får det.
Ulla Högberg:
– Barnen här får mer skoltid än på andra
skolor. Skoldagarna är lite längre, och läsåret är 183 dagar.
– Skolan måste vara viktig i barnens liv!
Skolan motto: Jag kan! Jag vill! Jag
vågar!

Verksamhet: En fristående grundskola
med Åk F– 6, förskola och fritidsklubb.
Skolan drivs av en ekonomisk förening
med rektor som verksamhetsansvarig
och föräldrar i styrelsen.
Antal elever: 180
Antal barn i förskola: 50
Besöksadress: Mossvägen 7, Bromma
Telefon: 08-634 48 40
e-post: info@brommaenskilda.se
Hemsida: www.brommaenskilda.se

