
Friskolan i Kärna 

Friskolan i Kärna är en 0-9 skola som startades höstterminen 2000. Höstterminen 2022 kommer vi 
flytta till nybyggda lokaler i Kärna ca 200 meter från nuvarande lokaler, samma verksamhet i nya 
lokaler helt enkelt! Vi har för närvarande ca 210 elever från olika delar av Kungälvs kommun.  
I verksamheten har vi även 2 fritidshem. Vår pedagogiska grund vilar på det nationella 
styrdokumentet ”Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011” 

Målet med vår verksamhet är att vara en social och kulturell mötesplats som ger 
möjlighet att stärka varje individ och hens kunskapsinhämtning. 

Friskolan i Kärna är en skola: 

• Som är en mindre enhet, öppen i olika fysiska miljöer där det skapas möten mellan 
barn och vuxna under hela dagen. Vi vet att grunden för elevernas social/kunskapsutveckling är en 
trygg miljö, vilket vi arbetar aktivt för i all verksamhet. 

• Där det finns många olika sätt att nå sina kunskaps/sociala mål. Varje barns 
personliga inlärningsprofil synliggörs för barn/vårdnadshavare/lärare på lärportalen Unikum och 
följs upp vid varje utvecklingssamtal. 

• Där eleverna har inflytande över sin lärmiljö och för ta ansvar för sitt lärande 
tillsammans med pedagogerna.  

• Vi arbetar med personliga studieplaner och arbetsplaneringar samt uppföljning av dessa med 
lärare/elev/vårdnadshavare. 

• Som är öppen mot samhället och där teaterbesök, studiebesök samt studieresor 
ses som en del av utbildningen för att gagna elevernas möjligheter till optimal 
kunskaps/social och kulturella utveckling. 

• Är en skola där varje barn/elev blir sedd. Vi arbetar i grupper om 15-20 elever i 
teoretiska ämnen och 8 -10 i estetiska ämnen.Detta ger pedagogerna möjlighet att 
se, hjälpa samt stötta samtliga elever. 

• Vi ger eleverna möjlighet att, efter sina egna förutsättningar, få växa och utveckla 
sina kunskaper och sin nyfikenhet i en lärande miljö i nära samarbete med vuxna. 

• Där vi ger eleverna utrymme att själva skapa och använda olika uttrycksmedel.  

• Där vi stimulerar, handleder och ger stöd till elever utifrån varje individs behov. 

• Där barn i olika åldrar arbetar tillsammans och på så sätt höjer sin sociala och 
emotionella kompetens. 

• Där vi jobbar ämnesintegrerat i olika teman för att eleverna ska få en djupare, mer 
befäst kunskap i olika ämnen, se helheter och samband samt för att öka lusten att 
lära. 



• Där vi i det dagliga mötet med eleverna arbetar för att skapa goda relationer där alla 
kan känna trygghet. Vi vill främja elevernas förståelse för alla människors lika värde 
samt hjälpa eleverna att känna generositet, tolerans och ansvarstagande. 

• Där vi strävar efter att att öka elevernas miljömedvetande genom ett medvetet 
tänkande i dessa frågor. Målet är att de ska kunna reflektera och göra medvetna 
val. Detta gör vi bland annat genom att de deltar aktivt i vardagliga uppdrag.


