
Område Väster
Hedeskoga- Svarte- Sövestad



Område Väster 
– tre mindre skolor med oceaner av möjligheter

Rektorsområdet Område Väster består av tre mindre skolor med 
oceaner av möjligheter -Hedeskoga, Sövestad och Svarte. Skolorna 
ligger på Ystads vackra landsbygd norr om centrum.

Hedeskoga, vår minsta enhet med ca 60 elever. Här går eleverna från 
förskoleklass till årskurs 2. Vi har även fritidshem för både barn i 
Hedeskoga och Sövestad. Skolgården är av naturliga skäl inte så stor men 
detta till trots så bjuder den på olika typer av miljöer och är härligt 
kuperad.

Svarteskolan, som är en F-6 enhet med 200 elever och ca hälften av dem 
går på fritidshemmet. I Svarte är naturen och havet nära och den stora 
skolgården inbjuder till mycket rörelse.

Sövestad skola ligger vackert belägen vid böljande fält och har 
gångavstånd till grönområden och skog. Sövestad skola är en F-6 enhet 
med 150 elever och ett mindre fritidshem. I Sövestad är skolgården en 
stor lummiga plats som inbjuder till mycket lek.



Lite speciellt för oss…
Område Väster består av en rektor, två biträdande rektorer och ungefär 50 magiska medarbetare. Vårt 
gemensamma fokus är att alla elever ska få den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 
sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål.

Vi försöker nyttja vår storlek när det gäller utvecklingsarbete och resursfördelning och vår litenhet när det 
kommer till närheten till elever och vårdnadshavare. 

Förskoleklasserna i Sövestad är ibland så små att vi slår samman den med Hedeskoga. Då går alla elever i 
Hedeskoga och erbjuds skolskjuts mellan skolorna. Eftersom Hedeskogas äldsta elever går i årskurs 2 så 
erbjuds eleverna att fortsätta i åk 3 i Sövestad. Vårdnadshavare väljer själva vilket fritidshem barnet ska 
tillhöra. 

Förskoleklassen i Svarte har de sista åren varit ganska stora, vilket är härligt. Det blir många kompisar att 
lära känna. Fritids så pass stort att vi har två avdelningar. 

Eleverna i årskurs 6 i Svarte och Sövestad åker till Västerport för att få undervisning i moderna språk och 
hem och konsumentkunskap. Det blir en bra träning inför högstadiet. 



Hedeskoga

Svarteskolan

Sövestad



Ni har säkert en massa frågor om skolan. Kanske om skoltider, raster, idrottskläder, 
lärare, fritids, föräldramöten, utvecklingssamtal… ja, nästan om vad som helst. Vi
vill så klart svara på alla! 

För er som kommer börja förskoleklass hos oss kommer det vara ett första 
föräldramöte dagen innan skolstart. Är det fortfarande restriktioner kommer mötet 
vara utomhus. Kan ni inte vänta till dess utan behöver stilla nyfikenheten nu så får 
ni ta kontakt med: 

Svarte – Helen Thyter helen.thyter@ystad.se

Hedeskoga/Sövestad – Jesper Hansson jesper.hansson@ystad.se

Nyfiken i en strut!



Hej 

Du ska snart börja skolan! Så spännande. Vi längtar efter att träffa dig.

Skolan är till för elevernas skull. Det är viktigt för mig att du som elev på skolan ska få de bästa 
förutsättningarna för ett livslångt lärande och mod att följa dina drömmar. Ditt lärande är vårt uppdrag 
och det ser vi mycket allvarligt på. En viktig grej med allvarliga uppdrag är att man måste skratta mycket.

Vi tillsammans med dina lärare på skolan och fritids, dina föräldrar, kockarna i matsalen, vaktmästaren och 
med dig kommer vi göra allt vi kan för att du ska trivas och utvecklas hos oss. Vår skola ska vara en trygg 
plats och vi vill att du ska kunna känna dig stolt över vår skola! Men vi kommer så klart behöva din hjälp, 
för det är tillsammans som vi gör varandra bra och skapar den bästa skolan.

Jag fram emot att lära känna dig och lära mig massa nya saker tillsammans med dig och alla andra på 
skolan. :)

Vi ses på skolan!
Rektor Helen och bitr. rektor Jesper 

Till dig - vår framtida elev! 



• Vi är inte bäst på att göra reklam för oss. Vi har valt att lägga vår tid på
att skapa bra lärmiljöer och tillgänglig undervisning. Därför tänker vi att
våra vårdnadshavare och elever är den bästa reklam vi har.

• Men… du hittar oss på Facebook. Sök på skolans namn.

Länkar och media
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