Engelska Skolan Novia
Hej, vad roligt att du är intresserad av Engelska Skolan Novia!
Jag heter Carina Bertsdotter och är rektor för skolan sedan 1 augusti 2020. Ett klart
stimulerande uppdrag!
I tider som dessa kan vi tyvärr inte hålla ”Öppet hus” så här följer vår vision och svaren på de
vanligaste frågorna som ställs när man vill veta mer om oss. Dessa rader kompletteras med en
kort film som du finner här: https://engelskaskolannovia.se
Vision
● Engelska Skolan Novia driver sin verksamhet med undervisning på svenska och
engelska till lika delar och detta enligt svensk läroplan.
● Skolan attraherar utifrån hög undervisningskvalitet elever som vill lägga en bra grund
för framtiden genom stabila kunskaper i både svenska och engelska språket och stor
förståelse för en omvärld i snabb förändring. Man bär också med sig respekt för
olikheter och andras värderingar utan att göra avkall på demokratiska principer och
medmänsklighet. Sammantaget rustas eleverna för livet med stolthet, självförtroende
och en hoppfull attityd.
● Det är tryggt och roligt att vara elev vid ESNovia
● ESNovia är en attraktiv arbetsplats som attraherar kompetenta medarbetare som
delar skolans värderingar och syn avseende pedagogik, kvalitet och hur en trygg skola
och arbetsplats skapas. Skolan har bara behöriga lärare och övriga medarbetare
känner att man bidrar till bästa tänkbara förutsättningar för elever alla kategorier.
● Att vara medarbetare hos ESNovia innebär att man känner uppskattning parallellt
med tydligt ansvar och mandat.
● Den dagliga verksamheten präglas av entusiasm för uppdraget och insikten om att
nödvändiga förändringar och utveckling sker genom konstruktiva idéer och initiativ
fjärran från förtal och negativa svårtolkade signaler.
● ESNovia präglas av korta beslutsvägar och snabba åtgärder och initiativ vid behov alltid med elevernas bästa för ögonen.
● ESNovia är en arbetsplats man går till med lätta steg och höga ambitioner i mötet
med elever och kollegor. Det är både roligt och meningsfullt att arbeta här.
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SKOLAN
Sker all undervisning på engelska då ni heter engelska skolan?
Vi är en svensk fristående skola som följer den svenska läroplanen och som har engelsk
profil. Skolans profil innebär att all undervisning sker på svenska men att eleverna har utökad
engelska i form av fler engelska lektioner i jämförelse med många andra svenska
skolor. Visionen är dock som ovan, att vi inom kort ska ha undervisning på svenska och
engelska till lika delar och detta enligt svensk läroplan.
Vem äger skolan?
Skolan fick i augusti 2020 ny huvudman, Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB, som
äger Engelska Skolan Norr åk F-9, The Tanto International School åk F-6, Engelska
Förskolan Norrmalm, Engelska Förskolan Norra Djurgårdsstaden, Engelska Förskolan Frej
samt Engelska Franska Förskolan Södermalm.
Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB drivs av idén att olika kulturer berikar oss och att
kvalitativ undervisning ger goda och nödvändiga resultat. Bra utbildning är helt enkelt en bra
investering för framtiden.
Var ligger skolan?
Skolan ligger i moderna lokaler i Årstadal med nära promenadavstånd till tvärbanan (Årstadal
eller Årstaberg), T-bana Liljeholmen och pendeltåg i Årstaberg. Vi har nära till natur och
vatten och massor av fina parker. Området är i huvudsak nyetablerat med en blandning av bra
bostäder och arbetsplatser.
Hur stora klasser har Novia?
Skolan har valt att ha mindre klasser med ett maxantal på 22 elever.
Hur många förskoleklasser har ni?
Vi tar in fyra stycken förskoleklasser till varje nytt läsår med max 22 elever i varje klass.
Hur ser en typisk förskoleklassdag ut?
Titta gärna på informationsfilmen jag nämnde inledningsvis:
https://www.facebook.com/esnovia
Hur många klasser planerar ni att ha kommande läsår 2021-2022?
FSK - 4 klasser
Åk 1 - 4 klasser
Åk 2 - 3 klasser
Åk 3 – 3 klasser
Åk 4 - 2 klasser
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Åk 5 - 2 klasser
Åk 6 - 1 klass
Åk 7 - 2 klasser
Åk 8 - 2 klasser
Åk 9 - 1 klass
Hur ser lärarbehörigheten ut?
Vi har 87% lärare med svensk lärarlegitimation på skolan. De övriga 13% har antingen en
utländsk lärarexamen och/eller läser VAL (vidareutbildning av lärare).
Vårt mål är att alla lärare ska ha en svensk lärarlegitimation och vi uppmanar all personal att
vidareutveckla sig vare sig man jobbar som lärare, på fritids eller inom administrationen.
Har eleverna tillgång till digitala verktyg?
Ja. Skolan arbetar med Google Classroom. Alla elever från årskurs 6 till årskurs 9 får en egen
chromebook som ska användas i undervisningen. I de yngre åldrarna finns klassuppsättningar
med Ipads.
Finns det extra resurser under skoldagen?
Alla klasser från förskoleklass till och med åk 5 har en fritidspedagog kopplad till klassen som
är med under hela skoldagen. Detta skapar både trygghet och säkerhet då det är samma
personer som följer eleverna under dagen.
Finns läxhjälp på Novia?
Ja, för årskurs 7-9 finns en läxhjälpstid varje vecka (där pedagogerna turas om att vara
tillgängliga) för de som behöver. Så du träffar dina vanliga lärare på läxhjälpen, inte någon
annan. Förutom läxhjälpen finns stora möjligheter att få hjälp av dina lärare när du behöver
det, då kontakten mellan elever och lärare på Novia är god och familjär, men du behöver själv
ta steget att söka och ta emot hjälp då du behöver det.
Får eleverna använda mobiltelefoner i skolan?
Nej, inte under dagen. Alla Novias elever ska lämna in sina mobiltelefoner när skoldagen
startar.
Varje stadie/ klass har sitt system för det. Syftet är att förhindra alla de negativa effekter
mobilanvändning kan få och istället främja full koncentration på skolarbetet och samspelet
med andra elever. Vi vill också minska risken för att sociala medier används på ett negativt
sätt under skoldagen.
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Har ni en egen idrottshall?
Nej, inte för de äldre åldrarna. Men, vi har ordnat det enligt nedan:
Under utomhusperioden, från skolstart till höstlovet samt från påsklovet till sommarlovet sker
idrottsundervisningen i skolans närområde (årskurs F-3) samt på Årsta BP (årskurs 4-9).
Under inomhusperioden, efter höstlovet till efter sportlovet, sker idrottsundervisningen åk F-3
i Rörelserummet på skolan och åk 4-9 använder Liljeholmshallen.
Har ni egna lokaler till de praktiskt-estetiska-ämnena?
Ja! Vi har egna salar för hem- och konsumentkunskap, slöjd, musik, bild och laboratorium
(no).
Har ni ett bibliotek?
Ja. För en likvärdig skola, ska alla elever ha tillgång till litteratur och medier som verktyg och
genom det stimuleras till att använda och utveckla hela sin förmåga.
Vårt skolbibliotek är i dagsläget inte så stort men vi arbetar med att bygga upp och ut
biblioteket för att tillgodose och främja flerspråkiga elevers behov.
Har skolan en skolgård/uppehållsrum?
Skolan har två skolgårdar i anslutning till skolbyggnaden, en mindre och en större. Bägge två
kommer att renoveras/byggas om under vårterminen 2021. Skolan har även en fotbollsplan
med park strax intill skolans gård. Mycket av rast- och fritidsverksamheten sker utomhus i de
flertal närliggande parkerna.
För de äldre eleverna har vi ett uppehållsrum på plan 9 med spel, pussel och annat med
närvarande vuxna under lunchrasterna. Vi uppmuntrar dock hela tiden våra äldre elever att få
frisk luft under deras rast.
Erbjuder ni skolskjuts/SL-kort?
Skolan har ingen skolbuss eller liknande som hämtar upp elever. Vi har heller inga SL-kort att
dela ut. Är eleven i behov av skolskjuts baserad på särskilda skäl som gör att eleven inte kan
ta sig till skolan själv ansöker ni själva om det hos er hemkommun. Samma sak gäller om man
är berättigad till ett SL-kort.
Skolledning?
Skolans rektor, Carina Bertsdotter, har arbetat i många år som biträdande rektor och blev
färdig med sin Rektorsutbildning i januari 2019.
Biträdande rektor 6-9, Erik Oscarsson, som har jobbat i många år på Novia, blev färdig med
sin Rektorsutbildning i september 2020.
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Biträdande rektor F-5, Percy Andersson, har en lång karriär som idrottslärare och har de
senaste 12 åren arbetat på SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) där han fortbildat
lärare som undervisar elever med funktionsnedsättning. Percy är inne på sitt andra år på
Novia.

ELEVHÄLSA
Funktioner/roller
Skolan har en speciallärare, kurator, logoped, socialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt
skolsköterska anställda. Vi har avtal med skolpsykolog samt skolläkare som kommer till
skolan regelbundet.
Elevhälsoteam
Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor F-5, biträdande rektor 6-9, kurator,
speciallärare, logoped, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare/socialpedagog, skolpsykolog
samt skolläkare. Elevhälsoteamet träffas varje vecka för att diskutera insatser och åtgärder,
såväl mer akuta som främjande och förebyggande.
Studio/extra stöd
Skolan har också en Studio där professioner ur elevhälsan arbetar enskilt eller i liten grupp
med elever som är i behov av särskilt stöd.
De elever i årskurs F-5 som är i behov av digitala verktyg ges antingen en Ipad eller en
chromebook, allt utifrån den rekommendation som eleven fått från sin utredning.

FRITIDSVERKSAMHET
Har ni fritidsverksamhet?
Ja, absolut, vi har fritidsverksamhet från årskurs F-6 uppdelat på tre avdelningar; Lilla Björn
(förskoleklass), Galaxy (åk 1-2) samt Stjärnfall (åk 3-6). Fritidsverksamheten ligger på plan 6.
Varje dag erbjuds eleverna att delta i olika aktiviteter, det kan vara skapande, programmering,
eller rörelse. Vissa aktiviteter får eleverna själva välja om de vill delta i och andra aktiviteter
är styrda, där alla elever får göra samma sak i fritidsgrupper. Dessa grupper görs av
fritidspedagogerna för att alla eleverna ska få tillfälle att testa nya saker och lära känna elever
utanför sin klass samhörighet.
Öppettider?
Fritids öppnar varje dag kl 07.00 och stänger kl. 17.30. Under skoldagen bedrivs ingen
fritidsverksamhet.
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MAT OCH LUNCHFRÅGOR
På Engelska Skolan Novia serverar vi lunch och mellanmål varje dag. Lunch serveras mellan
kl 10:30 och 13:00. Lunchen lagas och levereras av Stockholm Catering som ligger i Årsta.
All mat är näringsberäknad och lagad från grunden, med hänsyn till både miljö och hållbarhet,
så som råvaror i säsong, närproducerat och ekologiskt.
Elevernas favoriträtter är återkommande på menyn men även nya rätter och smaker
presenteras med inslag från hela världen. Varje dag finns det två rätter att välja mellan varav
den ena är vegetarisk eller helt vegansk. Som tillbehör till lunchen finns en välfylld och
varierad salladsbuffé med tillbehör såsom tex dressingar, kryddor och fröer och även olika
sorters knäckebröd med smör.
För våra elever som är inskrivna på fritids serveras även ett näringsrikt och sockerfritt
mellanmål med stor variation efter skoldagens slut.
Varmt välkomna till oss i matsalen.
Mvh Sara (kökschef), Tamer & Hesham.
Får eleverna ta med sig mat till skolan?
Tyvärr inte. På grund av allergier så är frukt det enda i matväg eleven får ta med till skolan.
All frukt utom kiwi är godkänt att ta med sig till skolan. Skolan är också nötfri!

FÖRVÄNTNINGAR
För att undvika onödiga missförstånd mellan skola, elev och vårdnadshavare har vi formulerat
tydliga förväntningar för våra respektive perspektiv.
Vad kan du som elev/vårdnadshavare förvänta dig av Novia?
● engagerad och kompetent skolledning och medarbetarkår
● korta beslutsvägar och därmed snabba åtgärder och lösningar vid behov
● en skola med nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling
● omvittnat gediget elevhälsoarbete. Elevhälsan är rektors ansvar (i elevhälsan ingår
förutom rektor och biträdande rektorer; kurator, skolsköterska, logoped, speciallärare,
socialpedagog, syv, skolpsykolog samt skolläkare)
● vårt fokus är på lärande och utveckling utifrån varje enskild elevs behov och
förutsättning
Vi är här av en enda anledning - att bidra till bästa tänkbara start i livet för våra elever.
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Vad förväntar vi oss av dig som vårdnadshavare?
● att du deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal
● att du vid behov kommer till skolan för att stödja ditt barn
● att du inte låter ditt barn gå till skolan om hen är sjuk
● att om/när behov föreligger för att ha möte med lärare och/eller skolledning boka tid
precis som på de flesta arbetsplatser.
Vad förväntar vi oss av dig som elev?
● att du helt respekterar skolans ordningsregler
● att du lämnar in mobiltelefonen direkt på morgonen
● att du inte kommer till skolan om du är sjuk
● att du respekterar alla andra elever oavsett allt och uppträder schysst. Mobbning,
trakasserier, fula ord liksom våld är helt oacceptabelt och medför risk för avstängning.

KONTAKT
Frågor gällande förskoleklass till årskurs 5:
percy.andersson@esnovia.se
Frågor gällande årskurs 6 till årskurs 9:
erik.oscarsson@esnovia.se
Frågor gällande Fritidsverksamheten:
sofia.sorsa@esnovia.se
Frågor gällande kö- och skolval/administration:
anastasia.puranen@esnovia.se
Frågor gällande mat/mellanmål/kök:
sara.andersson@esnovia.se
Frågor gällande vision, mål och annat:
carina.bertsdotter@esnovia.se
Varmt välkomna till oss på Novia!
Carina Bertsdotter
Rektor
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