Slottsskolan
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å Slottsskolan ﬁnns en starkt samarbetande
personalgrupp. Vi har tre ledord: arbetsro,
resultat och tydlighet. Synliga mål och tydlig
information till föräldrar och elever om elevernas
utveckling hjälper personalen att få varje elev att
nå bästa möjliga resultat.
Eleverna går i klasser med jämnåriga kamrater.
För att öka elevernas möjlighet till höjda resultat och större trygghet har vi ökat personaltätheten genom att varje årskurs har en extra utbildad lärare. Skolan har tre förskoleklasser för
våra yngsta elever. Redan i förskoleklass lägger
vi särskild tyngd på ämnena svenska, matematik,
NO, bild och idrott. Barnen lär sig också att börja
använda datorer.
För att främja elevernas läs och skriv utveckling
arbetar vi under de tidigare åren med metoderna
Tidig Intensiv Läsning samt Att Skriva sig till Läsning (datoriserat lärande) Efter skoltid har eleverna
möjlighet till extra stöd av pedagogisk personal

i samtliga årskurser. Skolan har ett fritidshem för
varje årskurs (F-åk 3), med hög personaltäthet,
samt en uppskattad fritidsklubb för mellanstadiet.
Det ﬁnns möjlighet att gå i sommarskola för att
höja sina resultat och nå sina mål. Skolan har ett
mycket uppskattat bibliotek som används ﬂitigt
och vi ser att det främjar elevernas läsande.
I vår matsal bjuds det på näringsriktig och välsmakande mat som till stor del görs av KRAVgodkända produkter. Skolans elever är aktiva i
ett miljöråd för att upprätthålla vår Grön Flaggcertiﬁering. Vi har ett trygghetsteam och en antimobbinggrupp som ser till att alla elever kan känna
sig trygga. Till sin hjälp har de elevkamratstödjare
i klasserna.
Slottsskolan, byggd på kulturmark, ligger nära
centrum. Vi är en av Eskilstunas äldsta skolor och
dess centrala läge gör det lätt för eleverna att nyttja
kommunens badhus, bibliotek, museum och andra
kulturella aktiviteter.

Grundskola med förskoleklass till årskurs 6
Adress: Klostergatan 8, 633 41 Eskilstuna
tfn: 016-710 16 95
e-post: slottsskolan@eskilstuna.se
webbplats: eskilstuna.se/slottsskolan
Rektor: Carl Lindstedt
tfn: 016-710 16 48
e-post: carl.lindstedt@eskilstuna.se
Bitr. Rektor: Bettina Ericson
e-post: bettina.ericson@eskilstuna.se
tfn: 070-167 21 00
Antal elever: 430 Antal anställda: 60
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