
Löderups skola och förskola



Löderups skola och förskola
Den lilla skolan och förskolan med det stora hjärtat!

Löderups skola, fritidshem och förskola är placerad på härliga Österlen, ett stenkast 
från där Ystads kommun tar slut. Skolan och fritidshemmet bildar tillsammans med 
förskolan en enhet där det aktivt arbetas med ett 1-12 årsperspektiv. 
Arbetslagen är indelade i år F-3, år 4-6, fritidshem samt förskola. Arbetslagen leds av 
processledare
Förskolan har idag 3 avdelningar med sammanlagt 40 barn inskrivna
Skolan är en F-6 skola med ca 120 elever och fritidshemmet har idag ca 60 elever 
inskrivna.
Löderups skola - Ystads kommun
Löderups förskola - Ystads kommun

https://www.ystad.se/skola/grundskola/grundskolor-i-ystad/loderups-skola/
https://www.ystad.se/skola/forskola/forskolor-i-ystad/loderups-forskola/


 Vår vision, våra mål och fokusområden

Löderups skola och förskolas vision : ”Tillsammans lyfter vi” 

Våra mål och fokusområden under läsåret 21/22

Förskolans verksamhetsplan
Skolans och fritidshemmets verksamhetsplan

https://www.ystad.se/skola/grundskola/grundskolor-i-ystad/loderups-skola/om/skolans-vision/
https://www.ystad.se/globalassets/dokument/kou-forskola/loderups-forskola/verksamhetsplan-loderups-fsk-21_22.pdf
https://www.ystad.se/globalassets/dokument/kou-skola/loderups-skola/verksamhetsplan-loderups-skola_-fritidshem-21_22.pdf


Det här är utmärker Löderups skola och förskola

• Allt som är viktigt att veta om vår skola och förskola har vi samlat i en 
film. 

  Titta på vår film här!

https://youtu.be/vG5MoDAyPY4


Så här ser vår utemiljö ut

Stora ytor 
med varierad 
miljö där 
leken är en 
naturlig del 
för liten och 
stor. 



Nyrenoverad 
inomhusmiljö med 
stora, ljusa och 
fina lokaler. 

Så här ser vår innemiljö ut



• Skoltider hittar ni här.  
• Vklass- här sjukanmäler ni, får fortlöpande information och följer ert 

barns vardag och kunskapsutveckling.
• Lektioner på andra skolor har vi inte förrän i år 6 då eleverna börjar 

med B-språk och hemkunskap. Just nu är detta på Norreportskolan.
• Raster och utevistelse har vi varje dag.
• Alla elever har en klasslärare/mentor
• Utvecklingssamtal sker i början av varje termin.
• “Lära känna samtal” för F-klass sker i början av höstterminen
• Föräldramöten bjuds ni in till i början av höstterminen.

Övrigt som kan vara bra att känna till

https://www.ystad.se/globalassets/dokument/kou-skola/loderups-skola/loderup22.pdf?_gl=1*1fzuudo*_ga*NjQ3NTI1NDQ3LjE2NDI3NjI3NzU.*_up*MQ..


• Vi har valt att presentera oss genom en film! 
Titta på vår film här! 

h

Den här personalen arbetar här

https://youtu.be/YD9PwYVgHCc
https://youtu.be/kXEhVib00e4


Här hittar du vår Facebooksida

Här hittar du vår Youtubekanal

Här hittar du skolans Instagramsida  loderupsskola_ystad

Här hittar du förskolans Instagramsida loderups_forskola 

Länkar och media

https://www.facebook.com/ystadloderup
https://www.youtube.com/channel/UC6N0Uz_I2JVrKRgik6rtqyg
https://www.instagram.com/loderupsskola_ystad/
https://www.instagram.com/loderups_forskola/?hl=sv

