
Framtidsvision för Nissaforsskolan 

Oktober 2013 

Till politiker i Gnosjö kommun 

Genom detta dokument vill vi dela med oss av våra tankar om hur det 
skulle kunna se ut för elever på Nissaforsskolan i framtiden. 

Vi tror på skolans framtid och elevernas möjlighet till god 
undervisningskvalitet. 

Vi tror också att det är viktigt att ha mål för verksamheten för att nå 
utveckling. 

Texten på följande sidor är skrivet i form av en tidningsartikel och 
beskriver det en reporter skulle kunna se och skriva om Nissaforsskolan 
om fem år. 

Läs vår framtidsvision på följande sidor! 



Vänliga hälsningar, 


Föräldraföreningen i Nissafors



Oktober 2018

Tänk dig en skola, med 
högt läge och utsikt över 
småländsk skog och mark. 
Där flaggan vajar för 
vinden tillsammans med 
färgsprakande höstlöv. En 
skolgård som sjuder av liv 
och rörelse från glada 
barn med spring i benen. 

Se detta framför dig och 
du ser en levande skola.

Möt Nissaforsskolan.

Här finner du elever med 

arbetsglädje och nyfikenhet att 

erövra nya färdigheter och 

kunskapsområden. Elever och lärare 

som är stolta över sin skola där 

trygghet är en av hörnstenarna.

För så är det på en denna 

landsbygdsskola som detta läsåret 

har ett elevantal på 48. Här känner 

man sig trygg i att veta vad alla 

heter och vågar leka tillsammans 

över åldrarna. Lärarna uppmuntrar 

eleverna att visa hänsyn och respekt 

för varandra samt att vara hjälpsam, 

bland annat genom åldersblandade 

aktiviteter.

Möt en skola med framtidstro

VÄLKOMMEN TILL 
NISSAFORSSKOLAN!

FRAMTIDSTRO LEK OCH GLÄDJE NATURNÄRA

NISSAFORSSKOLAN



Framgångskonceptet
För fem år sedan var skolan 

nedläggningshotad. Men 

Nissaforsborna ville annorlunda. 

Tillsammans bestämde man sig för att 

satsa på senaste informations- och 

kommunikationstekniken och skolan 

köpte in lärplattor till varje elev. 

Klassrummen utrustades med 

interaktiva skrivtavlor för att 

möjliggöra undervisningsmetoder som 

skapar nyfikenhet och intresse hos alla 

elever.

Parallellt med satsningen på skolan 

växte också projektet Strandudden 

som erbjuder familjer attraktivt 

boende i Nissafors naturnära miljö.

 "DET ÄR TACK VARE 
FRAMSYNTA POLITIKER SOM 
VALDE ATT SATSA PÅ 
NISSAFORSSKOLAN SOM HAR 
MÖJLIGGJORT DENNA 
FANTASTISKA UTVECKLING AV 
BYGDEN."

Inflyttning
Attraktivt boende, arbetstillfälle i 

bygden och inte minst skolan med 

framtidsprofilering fick snabbt fart på 

inflyttningen av barnfamiljer. Från ett 

elevantal på 27 läsåret 2013 har 

siffrorna nästan fördubblats på en 

femårsperiod. Och utvecklingen 

fortsätter. 

Livskvalitet
" För oss har flytten till Nissafors 

betytt ökad livskvalitet för alla i 

familjen. Våra barn trivs på 

Nissaforsskolan, som verkligen satsar 

på kunskapsutveckling hos alla. Det är 

lugnt och tryggt att bo här. Närheten 

till naturen är toppen." 

LÄRPLATTOR 
"ATT ANVÄNDA LÄRPLATTOR I 
UNDERVISNINGEN HAR SKAPAT 
NYA OCH ELEVAKTIVA 
ARBETSMETODER.  VI 
SAMARBETAR MED VÅRA 
VÄNORTSSKOLOR I SVERIGE MEN 
VI HAR OCKSÅ UTBYTE MED EN 
SKOLA I HOLLAND. 
LÄRPLATTORNA HAR SKAPAT 
NYA MÖJLIGHET FÖR 
UNDERVISNINGEN." "DET HAR 
ALDRIG VARIT ROLIGARE ATT GÅ 
I SKOLAN!"

INTERAKTIV 
SKRIVTAVLA 

 ELEVERNA SAMLAS OFTA RUNT 
DEN INTERAKTIVA SKRIVTAVLAN 
FÖR ATT SE, HÖRA OCH GÖRA. 
HÄR BLIR ABSTRAKT KUNSKAP 
KONKRET OCH LÄTT ATT 
FÖRSTÅ. TILLSAMMANS FÅR 
ELEVERNA ÖVA OCH PRÖVA 
ÄMNESINNEHÅLLET. DET ÖKAR 
ELEVERNAS FÖRMÅGA ATT 
KOMMUNICERA OCH 
SAMARBETA.

KUNSKAPS-
UTVECKLING 

ELEVERNA ANVÄNDER 
LÄRPLATTORNA TILL ATT 
DOKUMENTERA SINA 
REFLEKTIONER OCH OLIKA 
PROCESSER. GENOM DENNA 
DOKUMENTATION SKAPAS ETT 
TYDLIGT UNDERLAG FÖR 
LÄRARENS BEDÖMNING AV 
ELEVENS KUNSKAPER. ELEVEN 
TAR SEDAN MED SIG 
LÄRPLATTAN HEM OCH VISAR.




Nissaforsskolan valde att satsa på 

entreprenöriellt lärande, något som 

ortens företag är tacksamma för. 

Samarbetet har bland annat 

resulterat i att eleverna tagit fram 

och skapat reklamfilmer för olika 

företag.

"Vi fick som uppgift att filma ett 

företags verksamhet och analysera 

hur de kunde visa upp sina 

produkter på marknaden. Uppgiften 

kändes rolig och vi var motiverade 

att ta reda på fakta om hur 

tillverkningen gick till.  Vi fick mycket 

beröm av våra lärare, som tyckte att 

vi lyckats väl med vårt arbete. 

Roligast kändes väl ända att 

företaget uppskattade vår                       







reklamfilm. Nu finns den med på 

deras hemsida som reklam för deras 

produkter."

Ett annat exempel på 

entreprenöriellt lärande är 

utmaningen som eleverna ställdes 

inför när ett företag utlyste en 

tecknings- och fototävling för att 

skapa en logotype till orten som 

turistort. Elevernas bilder användes 

senare av ett företag för 

marknadsföring av Nissafors som 

samhälle i den attraktiva 

Isabergsregionen.

Nissaforsskolan visade vägen in i 

framtiden och framtidens skola.

Samarbetet mellan skola och 

näringsliv men också med föräldrar 

och övriga ortsbor, banade väg för 

en skola med framtidstro.

Här och nu och i framtiden.

Skola + näringsliv = Entreprenöriellt lärande

SKAPARGLÄDJE

HÖST

UGGLOR

LÖVSKOG

FRAMTIDSTRO

BYGDEN HAR GENOM 
HISTORIEN PRÄGLATS AV 
FÖRETAGSAMHET OCH 
KONSTRUKTIVA IDEER.
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