
Vi har scienceklasser från årskurs 4-9.  

A� gå i scienceklass betyder a� man framför 

allt har mer naturvetenskap och 

teknik än i en "vanlig" klass. 

 

 

 

 

Den extra "den kommer från elevens val 

och skolans val. Den innebär a� vi kan jobba 

mer prak�skt med olika teman och 

egna projekt.  

 

 

 

Under arbetet läggs stor vikt vid vetenskapliga 

arbetsmetoder, kri"skt tänkande, språket och 

olika sä� a� redovisa och presentera sina arbeten. 

Datorer och mul�media är vik"ga 

hjälpmedel i vårt arbete.  

 

 

 

E� övergripande mål är a� eleverna ska bli 

trygga och ta eget ansvar så a� de 

självständigt kan planera och genomföra 

olika typer av projekt.  

 

 
Studiebesök med koppling "ll science ingår. 

Vi har bland annat e� samarbete med  

Vetenskapens Hus i Stockholm.  

 



 

Vi vill väcka intresse och skapa respekt för naturen och livet 

omkring oss. Vi arbetar o*a med aktuella teman som 

klimat, robo�eknik, programmering, arkeologi,  

uppfinningar, gene"k och etologi. 

 

 

Elevernas egna intressen och medverkan i planering 

och genomförande av arbetet har naturligtvis också en stor  

betydelse för undervisningen och dess innehåll. 

 

Vi har moderna och välutrustade NO-salar där vi 

har en stor del av vår undervisning, men även lek"onssalar 

med bland annat SmartBoard och surroundljudsystem.  
 

 

Vi har fri�ds för skolbarn upp "ll 12 år under 

den skolfria "den.  

Fri"ds har öppet mån-fre kl. 6:30-18:00.  

 

Ansök genom a� skicka in den bifogade ansökningsblanke�en, e-posta  

vasbyskola@edu.upplandsvasby.se eller ring 08-590 973 46.  

Ansökan behöver göras senast torsdagen den 22 februari.  
 

Vi som är sciencelärare heter Görgen, Jenny, Johan och Jonas.  

Du får gärna höra av dig "ll oss via johan.solander@edu.upplandsvasby.se.  

Du kan också läsa mer om oss på vår hemsida www.upplandsvasby.se/vasbyskola  

Kom och träffa oss personligen och se våra  lokaler på vårt  

Öppet Hus �sdagen den 13 februari kl. 17:30-19:00, Skolvägen 11 i Upplands Väsby, 

och/eller besök oss på Utbildningsmässan i Väsby Centrum den 10 februari. 


