
Våra elever säger...
“Man kan räkna med att bli omhänder-
tagen.”

“Karlbergsskolan är bra för att den är 
lagom stor och jag känner mig trygg.”

“Stor skolgård precis vid skogen. Skol-
gården har många roliga saker och stor 
fotbollsplan.”

“Gymnastiksalen är nyrenoverad och fin, 
det gillar jag.”

“Matsalen är mysig och man kan sitta 
och prata med kompisarna.”

“Det är så roligt att få göra musikal.”
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Karlbergsskolan
En skola i framkant

Kontaktuppgifter
Mejladress personal 
fornamn.efternamn@vallentuna.se

Rektor/förskolechef 
Karin Oldfield, 08–587 853 01 
karin.oldfield@vallentuna.se

Biträdande rektor 
Mattias Johansson, 08–587 853 84 
mattias.johansson@vallentuna.se

Vikarierande biträdande rektor 
vårterminen 2017 
Mikaela Sjögren, 08–587 853 84 
mikaela.sjogren@vallentuna.se

Biträdande förskolechef 
Maria Holm, 08–587 854 95 
maria.holm@vallentuna.se

Skolexpedition 
Ing-Gull Averbo, 08–587 853 00 
ing.gull.averbo@vallentuna.se

karlbergsskolan 
lars hårds väg 20
Box 29  · 186 21 vallentuna
tfn 08-587 853 00
KarlBergssKolan@vallentuna.se
www.vallentuna.se/KarlBergssKolan



Vi erbjuder ditt barn en trygg skola med 
höga kunskapskrav. Alla våra lärare är legiti-
merade och stödjer eleverna mot högre mål 
genom kreativt arbete. Exempel på det är 
programmering av robotar.

Organisation
Förskoleklass, grundskola, fritidshem samt förskola.

På Karlbergsskolan finns förskoleklass från 6 år 
och grundskola från årskurs 1 till 6. Skolan pågår 
mellan kl. 08.00 och 14.00 varje vardag. Vi har även 
förskoleverksamhet för barn i åldern 1–5 år. Före 
och efter skoltid erbjuder vi fritidshemsverksamhet 
för samtliga elever.

Frukost, lunch och mellanmål serveras till alla barn 
och elever. Karlbergsskolan har öppet måndag–
fredag kl. 06.30–18.00.

Kunskap
Vi har legitimerade lärare i samtliga klasser och 
ämnen från förskola till årskurs 6. Med en strävan 
att alltid bli bättre är vårt självklara mål att ta elev-
erna så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Välkommen till Karlbergsskolan!

Karin Oldfield, rektor/förskolechef 
och Mattias Johansson, bitr. rektor

Kreativitet
Jag vill, jag vågar, jag kan. Genom att erbjuda 
en skapande miljö, inspirera och upptäcka nytt 
stärker vi individens intresse och ökar lusten att 
söka nya vägar i lärandet. Exempelvis genom att 
programmera robotar redan från 6 år.

Kultur
Under sin tid hos oss får eleverna vara med 
i olika musikaler. Vi erbjuder också att inom 
skolans ram lära sig spela instrument i samarbete 
med Vallentuna kulturskola.

Föräldrasamverkan
Som förälder har du alltid möjlighet att påverka 
skolan genom dialog. När det gäller större frågor 
och en mer kollektiv påverkan finns Karlbergs-
skolans skolsamråd som består av vårdnadsha-
vare från hela organisationen.

Du väljer Karlbergsskolan...
via www.vallentuna.se/skolval. 
Här kan du även välja förskola för barn 1–5 år.
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