
VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR 
VARJE ELEV ATT LYCKAS!

Fryshuset grundskola Västra är en högstadieskola för årskurs 7–9 i Husby.  
Hos oss blir alla elever sedda och får de bästa förutsättningarna att trivas och nå 
goda resultat. En god digital kompetens är en stor fördel i en alltmer digitaliserad 
värld. Därför har vi fokus på IT och programmering genom hela skoltiden.

På Fryshuset grundskola Västra vet vi hur viktigt 
det är med en lugn atmosfär, hög vuxennärvaro  
och erfarna pedagoger.

Vi erbjuder bland annat:  
• Programmering som fristående ämne 
• Egen dator till alla elever
• Schemalagd läxläsning med lärare
• Små klasser med ca 20–22 elever
• Lovskola
• Halalkött och vegansk mat tillagad i eget skolkök
• SL-kort till alla elever
•  Möjlighet till betalt arbete efter skoltid i Fryshusets 

verksamheter 

Varför IT och programmering? 
Kunskaper inom IT och programmering behövs inom 
många olika områden och öppnar dörrar till framtida 
studier och arbete. Därför har vi fokus på IT och program-
mering genom hela skoltiden.   

Varje elev blir sedd
Lärandet är ett nära samarbete mellan elev, lärare och 
vårdnadshavare. Vi har en hög vuxennärvaro och behöri-
ga lärare som talar flera språk. Vi har alltid två vuxna i 
klassrummet oavsett elevantal för att kunna ge den tid 
och hjälp som eleverna behöver.

Eget skolkök
Skolmaten tillagas på plats i vårt eget skolkök. I vår 
trevliga matsal serveras näringsriktig och god mat med 
inspiration från världens alla hörn. Köttet som serveras är 
halal och det finns även veganska alternativ.

Kostnadsfri läxhjälp 
Våra elever har tillgång till kostnadsfri läxhjälp och 
lovskola för de som är i behov av det. 

Fräscha lokaler
Fryshuset grundskola Västra ligger centralt i Husby  
nära till buss och tunnelbana. Våra fräscha lokaler ger  
en trivsam atmosfär och bidrar till studiero. 

Möjlighet till extrajobb 
Vi vill rusta våra elever väl inför framtiden. I Fryshusets 
verksamheter finns det möjlighet till betalt arbete efter 
skoltid för den som vill. Exempel på arbetsuppgifter kan 
vara trädgårds- eller fastighetsskötsel. Arbetet ger, föru-
tom en egen lön, värdefull erfarenhet inför framtiden

Välkommen till oss!
Vill ni veta mer om skolan eller komma på besök? 
Kontakta gärna rektor Annika Wennman på
annika.wennman@fryshuset.se

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

Fryshuset grundskola Västra är en högstadie- 
skola med fokus på IT och programmering


