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Vision för Docksta Friskola och Fritidshem: 

Eleverna skall få personlig, hållbar utveckling för 
framtiden! 

    

Visionsarbetet utgår och ses från helheten och delas sedan in i följande tre områden: 
pedagogiken, naturen kring världsarvet och eleverna.   

Visionen delas upp i målsättande delar som i samklang med skolans nationella målsättningar 
sedan utformas av pedagoger till en naturlig del av lärandet.   

Visionen utgår från den närmiljö som eleverna befinner sig i, för att med pedagogikens hjälp, 
utveckla eleverna för deras framtid, gällande levnadsmiljö och kunnande.  

  

Pedagogiken  

Målsättningen är:  

• att ha en helhetssyn på lärandet där alla sinnen får vara med    
• att teori och praktik går hand i hand, så långt detta är praktiskt möjligt   

På detta sätt utformas pedagogiken i skolan till att vara levande och förebyggande, så att alla 
elever får möjligheter att lära på sina egna villkor, varmed kommande behov av stödinsatser 
kan minskas. För detta finns ett samarbete med skolans pedagoger och rektor.  

  

Naturen kring världsarvet  

Målsättningen är:  

• att det specifika med vår närmiljö och världsarvet, inkluderas som en av skolans 
profiler och lyfts fram för eleverna.   
  
  
  

   



  
  
Eleverna  

Målsättningen är:  

• att de blir självständiga, kreativa, trygga, miljömedvetna och engagerade individer som 
tror på sig själva  

• att de vill och kan verka för sin egen framtid och för samhället i stort  
• att de blir goda ambassadörer för sig själva och för bygden  

Docksta Friskola kommer även att fortsätta verka för personligt och gemensamt ansvar hos 
eleverna och gemenskap mellan alla elever, oavsett ålder.   

  

Målsättningen för varje individuell elev är:   

• att eleven tror på livet och dess inneboende möjligheter  
• att eleven tar ansvar för sina egna handlingar – även obehagliga  
• att eleven tar aktivt egna initiativ under skoldagen  
• att eleven fungerar både socialt och kunskapsmässigt  
• att eleven respekterar vårt demokratiska system  
• att eleven tror på det personliga engagemanget  
• att eleven respekterar den personliga integriteten  
• att eleven aktivt motverkar kränkande behandling  
• att eleven tror på alla människors lika värde, oavsett könstillhörighet, etnisk 

tillhörighet, sexuell läggning, trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. 
• att eleven utvecklar sitt medmänskliga bemötande i handling och ord  
• att eleven önskar verka för en demokratisk rättvis värld  
• att eleven har goda fritidsvanor  

  

Samverkan  

I skolans byggnad ryms även den kommunala förskolans verksamhet. Friskolan samarbetar 
med förskolan, vilket skapar en trygg och familjär atmosfär mellan barn och elever i alla 
åldrar.   

   

          

   


