
Detta häfte är för dig som redan är förälder till en elev på 
Josefinaskolan, eller för dig som kanske funderar på att söka 
en plats till ditt barn hos oss. Häftet ger en inblick i Josefina-
skolans verksamhet, waldorfpedagogiken, utbildningens 
upplägg, föräldrarnas roll etc. Här finner du också praktisk 
information som är bra att känna till.

PRAKTISK INFORMATION

Vill du veta mer?  
Vänligen kontakta skolans kansli:
Tel: 08-592 522 76 mån-fre 8:30-11:00
E-post: post@josefinaskolan.nu

VI VÄLKOMNAR DIN ANSÖKAN
Elevintagning för förskoleklass samt år 1-9.
08-592 522 76 mån-fre 8:30-11:00
E-post: post@josefinaskolan.nu

SJUKANMÄLAN
Anmälan om frånvaro, samt anledning, ska ske till skolans kansli före kl 8.00 på 
telefonnummer 08-592 522 66. Frånvaro för elever under 18 år ska anmälas av 
vårdnadshavare. Sjukfrånvaro längre än en vecka ska styrkas med skriftligt läkar-
intyg. Sjukdom eller annan anledning till frånvaro som uppstår under skoldagen 
ska anmälas till skolans kansli innan eleven lämnar skolan. 
OBS! Om eleven har specialkost skall frånvaro dessutom meddelas till köket via 
e-post: frida.muller@josefinaskolan.nu

SKOLSKÖTERSKA
Skolsköterska Kerstin Eriksson
Tel: 08-592 521 65
E-post: skolhalsovarden@josefinaskolan.nu

KÖKET
E-post: frida.muller@josefinaskolan.nu

STUDIEVÄGLEDNING ÅR 9
E-post: syv@josefinaskolan.nu

FRITIDS
Fritidsverksamhet med waldorfpedagogisk grund, från förskoleklass t.o.m. år 3.
Fritids förskoleklass och klass 1: 070-77 99 734 
Fritids klass 2-3: 070-77 99 736
E-post: fritids@josefinaskolan.nu
Sjukanmälan: 070-77 99 736

ADRESS
Josefinaskolan
Rävsta gård
195 92 Märsta

www.josefinaskolan.nu                  
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VÄLKOMMEN TILL JOSEFINASKOLAN



JOSEFINASKOLANS GRUNDSTENAR

* Man lär sig genom alla sinnen och genom handens arbete
* Lek, fantasi, gestaltning och experiment är vägen till kunskap
* Barnets hela utveckling till vuxen står i fokus
* Ämneskunskaper och social utveckling går hand i hand och hjälper 
   tillsammans barnet i sin utveckling.

På Josefinaskolan får barnen vara barn och utvecklas i en trygg miljö till mång-
kunniga, nyfikna och fritt tänkande individer. Vi sätter kunskap och kompetens 
högt och satsar därför mycket på att barnen ska få utveckla sina olika sinnen, 
färdigheter och sociala förmågor. På så sätt blir våra elever väl rustade för 
gymnasiet och till högre studier.

Vi har utbildning från förskoleklass till år 9. Vi har en klass per årskurs, så det är 
lätt att känna alla - både barn och vuxna. 

VÅR SKOLA

Josefinaskolan ingår i ett globalt nätverk av Waldorfskolor. Alla skolor delar en 
gränsöverskridande syn på människans utveckling och de pedagogiska metoder 
som utvecklades av Rudolf Steiner. Steiner var en ansedd österrikisk vetenskaps-
man och filosof som lade fram sina teorier på ett lärarseminarium i Stuttgart 
1919. Den första Waldorfskolan startades samma år genom en förfrågan från 
Emil Molt - chef för cigarettfabriken Waldorf-Astoria i Stuttgart - till Rudolf 
Steiner. Därav namnet waldorfpedagogik.

Josefinaskolan grundades 1989 och drivs av en ideell stiftelse. Skolan är fint 
belägen mitt emellan Sigtuna och Märsta. Skolan är omgiven av natur och har 
en stor och härlig gård. Här kan barnen leka i en grönskande miljö, ”skejta”, 
gunga, leka i pilkojan och sandlådan och det finns möjlighet till undervisning i 
skolans uteklassrum med eldstad.

JOSEFINASKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Föräldraföreningen är en länk mellan föräldrarna och skolan och fungerar som ett 
stöd för föräldrarna. På Josefinaskolan har föräldrarna en given roll i arbetet med att 
förvalta och utveckla skolan och delar av detta arbete drivs genom föreningen. Föräld-
ramedverkan leder till kortare avstånd mellan skolan och hemmet. Som föräldrar vistas 
vi i barnens miljö och känner personalen väl, vilket gör barnen tryggare. Föräldrafören-
ingen är ideell och stödjer skolans utveckling i waldorfpedagogisk anda. 

FÖRÄLDRARÅD
Två gånger per termin hålls föräldraråd. I varje klass ser läraren till att klassens 
föräldrar väljer en klassrepresentant som deltar på föräldrarådet, men samtliga 
föräldrar är välkomna - föräldraråden är öppna för alla!

KLASSREPRESENTANT
Klassrepresentanten är en länk mellan styrelsen och klassens föräldrar. Förutom 
att representanten deltar på föräldraråden två gånger per termin förmedlar repre-
sentanten information mellan föräldrarna och styrelsen. Det kan till exempel vara 
en fråga som ska bollas vidare till föreningen Josefinaskolans styrelse.

STYRELSEN
Föräldraföreningens styrelse består av sju personer som väljs på föreningens års-
möte. Förutom ordförande, kassör och sekreterare består styrelsen av fyra personer 
som ansvarar för föreningens arbetsgrupper. Ordförande är Erik Lindbäck.

ARBETSGRUPPER
Föräldraföreningen har ett antal arbetsgrupper som jobbar aktivt för förvaltning 
och utveckling av skolan. Aktuella grupper: Marknadsföring, IT-strategi för skolan, 
Sponsoraktiviteter, Matgruppen, Fastighetsgruppen, Utemiljögruppen (odling), 
Samordning av alla klassrepresentanter och struktur, Evenemangsgruppen. Föräldrar-
na på skolan anmäler sig till och deltar i den arbetsgrupp man är intresserad av.

STÄDNING
Josefinaskolan städas på helgerna av skolans förälder enligt ett schema som skolan 
gör. Varje förälder ingår i en städgrupp och varje städgrupp har en städledare. 
Detaljerad information om städningen, rutiner med mera ges av städledaren och 
information finns också på skolans hemsida.

BIDRAG
Pedagogerna på skolan kan söka ekonomiskt bidrag från föräldraföreningen. 
Pengarna är avsedda för aktiviteter som ligger utanför skolans vardagliga uppgifter.

KONTAKT OCH INFORMATION
E-post: Erik.Lindback@mediel.se
På Facebook finns gruppen ”Föräldrar på Josefina”.


