FAQ Åsö grundskola

Hur många elever tar ni in?
Vi tar emot totalt 168 elever per årskurs.
Hur ser arbetslagen ut?
Vi arbetar med årskursvisa arbetslag med sex klasser parallellt.
Hur stora är era klasser?
Vi har 28 elever i varje klass. Vissa lektioner arbetar man indelat i mindre grupper där vi
blandar elever från olika klasser i samma årskurs.
Hur stort är ett upptagningsområde?
Vi har en omkrets på 4 kilometer, de flesta eleverna kommer från Södermalm och längs gröna
linjen söderut.
Måste man söka skola om man bor på Södermalm?
Ja alla måste söka och ni måste välja tre skolor
Vi kommer att flytta till Södermalm efter skolvalsperioden, vilken adress gäller?
Den adress barnet är skrivet på under ansökningsperioden är den som gäller.
Om vi inte får plats på Åsö hur gör vi då?
Då ansöker ni på pappersblankett, och skickar in till skolan. Blanketten hittar ni på
stockholm.se. Vi använder oss av stadens antagningskarta och platserna baseras på avstånd /
närhet till skolan. Detta gör att kön till skolplats är dynamisk dvs man kan åka upp och ner i
listan.
Om vi inte vill ha den skola vi fått plats på, måste vi tacka ja?
Har du inte fått plats på någon annan skola måste du acceptera platsen, detta för att ni ska ha
en garanterad skolplacering till hösten, sen är det fritt att söka andra skolor utanför
skolvalsperioden.
Vi är många elever från samma skola, hamnar de i samma klass?
Då vi har ett upptagningsområde på uppemot 30 skolor så vill vi fördela ut eleverna så jämt
som möjligt. Vi försöker se till så att alla känner någon klasskamrat i den mån det går.
Hur arbetar ni med barn med särskilda behov?
Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam som består av en specialpedagog, två speciallärare, en
skolsköterska, en kurator, en psykolog och en socialpedagog, samt biträdande rektor.
Finns det någon rastverksamhet?
Vi har en basketplan och möjlighet att låna bollar. Parken Skånegläntan ligger på gångavstånd
från skolan och här finns möjlighet att spela fotboll m m. På skolans terrass finns det ett
utepingisbord.

Vem får SL kort?
Om ni har valt Åsö grundskola och det inte är er skolpliktsskola så har ni inte rätt till SL-kort.
Undantag för SL-kort är:
elever med skyddad identitet,
elever i förberedelseklass,
elever med separerade föräldrar där elever är skriven på Södermalm och den andra föräldern
bor på längre avstånd än 4 kilometer.
Skolmaten
Vi har ett tillagningskök och lagar maten till stor del från grunden. Vi följer stadens riktlinjer
när det gäller att välja ekologiskt. Vi serverar vegetariskt alternativ varje dag. Om du är i
behov av specialkost behöver du lämna in ett läkarintyg till vår kökschef.
Kan ni erbjuda undervisning i anpassade salar för alla ämnen?
Ja, vi har slöjdsalar, hemkunskapssal, No-labb, bildsal, musiksal och idrottsal på skolan. Vi
har också ett välfyllt bibliotek på skolan.
Är ni en mobilfri skola
Vi samlar in mobilerna när lektionen börjar och lämnar ut dem efter lektionens slut.
Vad är Åsö Lektion
Varje lektion startas, genomförs och avslutas på samma sätt för att skapa en struktur på
lektionerna och bli lättare för eleverna att följa.
Har ni hög behörighet bland lärarna?
På Åsö Grundskola är 97% av lärarna legitimerad och behöriga.
Vad har skolan för genomsnittligt meritvärde i årskurs 9?
VT2020 har årskurs nio på Åsö Grundskola ett meritvärde på 250 poäng.
Har ni rastvärdar?
Vår socialpedagog och vår skolvärd finns ute i verksamheten under raster och vid
lektionsskiften och möter upp eleverna. Varje lärare har rastvärdstid i sitt schema.
Vi bor utanför Stockholms kommun, får vi plats då?
Prioriterade elever är de som i första hand bor i Stockholms kommun. Därefter är det
närhetsprincipen som gäller. Värt att veta är att om vi får in en elev som söker till oss och bor
i Stockholm, kan man som interkommunal elev bli av med sin skolplats.

Vilka erbjuds att läsa modersmål?
De som har ett levande språk som talas dagligen i hemmet har möjlighet att ansöka om
modersmål. Läraren avgör om språket uppnår nivån för högstadieundervisning med
betygsättning. Ibland kan man behöva gå till annan skola för att få modersmålsundervisning.

