
V Ä S T E R P O R T S K O L A N



Beskrivning av skolan
Västerportskolan är en centralt belägen F-9 skola med 

ca 640 elever. Vi har sex arbetslag fördelade i väderstreck. På 

skolan har vi också rektor, biträdande rektor, skoladministratör, 

rektorsstöd, vaktmästare, skolvärd, lärarassistent, 

bibliotekspedagog, IKT-pedagog, resurspersonal, 

specialpedagoger, studiehandledare, SvA-lärare, vaktmästare 

och studie- och yrkesvägledare. Vår skolhälsovård består av 

två kuratorer och två skolsköterskor. 

Vi är en Apple Distinguished School för vårt innovativa sätt att 

arbeta med skolutveckling i digitala miljöer. Vi är en skola som 

över år har goda resultat men ser utvecklingsmöjligheter i de 

mjuka värdena som t.ex. meningsfullhet och 

relationsskapande. Vi strävar efter att ha en stimulerande 

arbetsmiljö både för personal som för elever genom vår vision 

"VARJE DAG SKAPAR VI MENING". Våra fokusområden är 

Meningsfullhet, Modern kunskap och Hälsa.



Det här utmärker Västerportskolan

Alla får vara som man vill och uttrycka 

sina åsikter och tankar, så länge man 

inte skadar eller gör illa någon annan! 

Åk 7-9: Möjlighet 

att få träna fotboll, 

handboll eller 

hålla på musik en 

gång/vecka

Höga 

meritvärde

Mentorskap
Relationspedagog

Startar och avslutar veckan med 

demokratitid i sin klass

Ett fritidshem med 

mycket aktiviteter och 

stort elevinflytande!

RASTAKTIVITETER

Elevråd bestående av 

50 elever i åk 4-9 med 

utskotten:

• Trygghet

• Hälsa

• Ungdomsfullmäktige

• Västerport Skol-IF

• Grön Flagg

• Digitala genier (IKT)

• Idésprutarna

• Lilla elevrådet F-3

Näringslivskoppling i 

ämnena. Samarbetar med 

företag  och andra aktörer i 

Ystads kommun

Årskursöverskidande 

arbete F-9

Skolvärd
Lärarresurs & elevresurser

Hög behörighet bland lärare

SYV

Fina lärmiljöer
Utvecklat akustiken

Moderna klassrum

3 idrottshallar, gym och danslokal

Stora utomhusytor

Återhämtningsrum





• Skoltider

- Förskoleklassen går 8-13 alla dagar. 

- Åk 7 börjar 8.30 på måndagar, alla andra dagar varierar tiden från 8-15.15

• Vklass

Vi arbetar via Vklass hela skoldagen. I schemat står kort vad varje lektion innehåller och det är här inne den mesta av kommunikationen sker. 

Via Vklass arbetar vi också med Google Classroom.

• Raster

Rastaktiviteter erbjuds både i F-6 och 7-9. Fritidspedagoger arrangerar dessa i F-6 och här finns även en rastkiosk med olika rastleksaker. På 

högstadiet finns ett café där eleverna kan handla bulle, dricka och yoghurt.

• Mentorskap

Varje elev har en mentor som håller ihop allt som rör eleven. Det är främst via mentorn som kommunikation ska ske. Eleverna träffar sin 

mentor på demokratitid på måndag morgon och på fredag eftermiddag. Vi försöker också organisera så att mentor undervisar sin klass i det 

ämnet som läraren är behörig i. På hösten har vi obligatoriska utvecklingssamtal och på våren erbjuder vi ytterligare ett samtal.

• Mitterminssamtal

Mitt på terminerna pratar undervisande lärare med alla elever var de befinner sig kunskapsmässigt och vad de kan utveckla. Här tittar vi också 

särskilt på närvaro och frånvaro.

• Föräldramöten i höst

Föräldramöten äger rum i september månad. Inbjudningar kommer vid läsårsstart 22/23.

Övrigt som kan vara bra att känna till



Den här personalen arbetar här

Övrig personal Vp fritids Navet F-3 Öst 4-6

Syd 7-9 Väst 7-9 Nord 7-9



Länkar och media

(1) Västerportskolan Ystad | Facebook

Västerportskolan (@vasterportskolan_ystad) • 

Foton och videoklipp på Instagram

Hur organiseras en meningsfull 

skola för eleverna? - YouTube

Västerportsskolans resa mot att bli en 

ADS-skola - YouTube
https://sites.google.com/ystad.se/vasterportskolanystad/

startsida

Vad krävs för att undervisningen ska 

vara engagerande på 

Västerportskolan? - YouTube

Skolval22 - YouTube

Västerportskolan Ystad - YouTube

Våra lokaler:

Öppet hus 7-9 

hus - YouTube

https://www.facebook.com/Vasterportskolan/
https://www.instagram.com/vasterportskolan_ystad/?hl=sv
https://www.youtube.com/watch?v=h1whw08JoLQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=eTWrIOwLNJQ&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=xz24ISWGRsU
https://www.youtube.com/watch?v=4kIzNv7eamA
https://www.youtube.com/channel/UC3rLHWDZ5LlGdFOswklNYgg
https://www.youtube.com/watch?v=gDl0oqu0Bj0
https://www.youtube.com/watch?v=gDl0oqu0Bj0

