
HÄR UTBILDAS 
FRAMTIDENS 
IT-STJÄRNOR

Fryshuset Akademiska Järva är en F-6 skola med fokus på IT och 
programmering. Att ha en god digital kompetens är en stor fördel i en 
alltmer digitaliserad värld.  I våra fräscha lokaler centralt i Husby får 
alla elever de bästa förutsättningarna att trivas och nå goda resultat. 

På Fryshuset Akademiska Järva vet vi hur viktigt 
det är med en lugn atmosfär, hög personaltäthet 
och erfarna pedagoger. Hos oss är målet att alla 
elever ska nå kunskapsmålen och få möjlighet  
att utveckla sin fulla potential.

Vi erbjuder bland annat:  
• Egen dator redan från förskoleklass 
•  Programmering som fristående ämne från  

förskoleklass till årskurs 6
•  Legitimerade lärare och hög vuxennärvaro  
• Skolskjuts eller SL-kort  
• Kostnadsfri läxhjälp varje dag 
•  Halalkött & vegansk mat tillagad i vårt eget skolkök 

Varför IT och programmering? 
Att ha en god digital kompetens är en stor fördel i en 
alltmer digitaliserad värld. Kunskaper inom IT och 
programmering behövs inom många olika områden 
och öppnar dörrar till framtida studier och arbete. 

Därför får alla elever hos oss lära sig att programmera 
redan från förskoleklass till årskurs 6. Vi erbjuder även 
dator till alla elever. 

Hos oss utbildas framtidens IT-stjärnor!

Fokus på svenska språket
Goda kunskaper i svenska språket är viktigt för att 
komma in i fortsatta studier och arbete. Därför lägger vi 
stor vikt på det inom alla ämnen. Vi erbjuder även utökad 
undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk.  

Hög lärartäthet
För att ge alla elever förutsättningar att lyckas med sina 
studier är alla våra lärare behöriga och legitimerade. Vi 
har alltid två ledare i klassrummet vilket bidrar till att alla 
barn blir sedda, får den hjälp de behöver samt studiero. 

Kostnadsfri läxhjälp
Våra elever har tillgång till kostnadsfri läxhjälp varje dag 
och lovskola för de elever som är i behov av det. Eleverna 
har även möjlighet till utökade studiehandledningstimmar 
på modersmålet för att ge dem så bra stöd som möjligt.

Maten tillagas i eget skolkök
Skolmaten tillagas i vårt eget Skolkök. I matsalens trev-
liga atmosfär serveras näringsriktig och god mat med 
inspiration från världens alla hörn. Köttet som serveras är 
halal och det finns även veganska alternativ.

Vill ni veta mer om skolan, eller komma på besök?
Varmt välkomna att kontakta skolchef  
Yazmine Nour Josander:
yazmine.nour-josander@fryshuset.se

Scanna med mobilkamera för komma till vår hemsida!
www.fryshuset.se/verksamhet/fryshuset-akademiska-jarva/


