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Grundskolorna
i Bollnäs kommun



Viktiga datum!
4 januari öppnas Skolplatsen
24 januari sista datum för val

17 februari besked om skolplacering

Läs mer om val av skola och om våra 
grundskolor på www.bollnas.se

Skolvalet görs av vårdnadshavare i Skolplatsen. 
Du som vårdnadshavare loggar in med ditt  
bankID och gör ett skolval. För att valet av skola 
ska bli godkänd måste den andre  
vårdnadshavaren sedan logga in och godkänna 
ansökan genom att signera. 

Aktivt val
De kommunala skolorna erbjuder plats enligt 
önskemål så långt det är möjligt, men eftersom 
skolorna i Bollnäs centrala delar har begränsat 
antal platser är det viktigt att du gör ett aktivt val 
för ditt barn. 

Om du avstår från att välja skola eller om det är 
fler sökande än det finns platser på skolan, pla-
ceras ditt barn enligt relativa närhetsprincipen, 
vilket betyder att ditt barn inte garanteras plats 
eller förtur till er närmsta skola. 

Vissa fristående skolor har egna kösystem men 
du ska ändå göra skolvalet i Skolplatsen. Om du 
tackar ja till en plats på en fristående skola, ges 
din plats på en kommunal skola till ett annat 
barn.

Vilka ska välja skola?
Du ska göra ett skolval om
• ditt barn ska börja i förskoleklass, eller 
• ditt barn går i årskurs 6 i en skola i Bollnäs 

kommun, men måste eller önskar byta skola 
för att börja årskurs 7.

Söka skola i annan kommun
Om du vill att ditt barn ska gå i skola (kommunal 
eller fristående) i en annan kommun vänder du 
dig direkt till den skolan.

Skolskjuts
Kommunen är, vid behov, skyldig att anordna 
kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan 
(Skollagen 10 kap. 32 §).

Kommunen har en begränsad skyldighet att an-
ordna kostnadsfri skolskjuts för elever som går i 
fristående skola eller i annan kommunal skola än 
den eleven geografiskt tillhör. Bedömning sker i 
varje enskilt ärende.

Välkommen att söka grundskola 

i Bollnäs kommun



BOLLNÄS KOMMUN
Utbildningskontoret
Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Kontakta oss
utbildningskontoret@bollnas.se

Ansökan om skolplats
Från och med 4 januari kan du välja skola.

Så här gör du 

1. Gå till https://minasidor.bollnas.se

2. Klicka på Förskola, skola och utbildning

3. Klicka på rutan som tar dig till Skolplatsen 

4. Klicka på den gröna rutan, logga in med ditt 
BankID och gör ditt barns skolval.

Om du inte har BankID kontakta utbildnings-
kontoret. 



Alirskolan – en skola för alla

ÅK 7–9
Läroverksgatan 39
821 33 BOLLNÄS
bollnas.se/alirskolan

Rektor: Lilian Varnander
Kontakt: 0278-255 78
Antal elever: 300

Alirskolan Kommunal

Tillsammans skapar vi trygghet, trivsel och glädje
 
Alirskolan är en grund- och grundsärskola för 
elever i årskurs 7–9 centralt belägen i Bollnäs 
med närhet till resecentrum, sport- och simhall.  
 
Skolans lärare och annan personal arbetar till-
sammans i arbetslag per årskurs, varje årskurs 
disponerar en egen våning i huvudbyggnaden. 
 
Grundsärskolan är ett eget arbetslag med egna 
lokaler i huvudbyggnaden. Elever i grundsär-
skolan har möjlighet att läsa ämnen eller 
ämnesområden. 

Hos oss 
• möts du av engagerad och professionell 
• personal som har ditt lärande i fokus,
• får du stöd och utmaning i en lärande och 

kreativ miljö, och 
• får just du lyckas. 

Våra mål är att varje elev ska
• känna sig trygg och må bra i skolan,
• utveckla ett demokratiskt och hänsynsfullt 

förhållningssätt,
• kontinuerligt utveckla och förbättra sina  

förmågor och färdigheter, och
• utifrån aktuell årskurs, nå minst godtagba-

ra kunskaper i alla ämnen. 
 

Tillsammans utvecklar vi kunskap för livet!



Med Hälsinglands blånande berg och sköna 
skogar inom räckhåll är vi stolta över vårt fördel-
aktiga läge. Vår skola omges av vacker natur med 
strövområden och grillplats runt knuten. En kort 
promenad tar oss till närmaste badplats och vi 
har nära till sport- och simhall samt fotbolls- och 
isplan på vår stora skolgård. Med goda kommuni-
kationer som buss och tåg tar man sig enkelt på 
besök till näringsliv, kultur och nöjen.

Vår vision
• Vi ska vara en skola för kunskap och läran-

de.  Undervisning och lärande ska dominera 
det vardagliga livet på vår skola.

• Vi fokuserar på att hela tiden utveckla vår  
 undervisning.

• Vi ska vara en lärande organisation med ett  
positivt lärandeklimat.

• Vår undervisning ska vara välstrukturerad 
och välorganiserad.

• Vi vuxna ska vara positiva förebilder till 
våra elever.

• Vi ska vara en skola i tiden där vi håller 
oss ajour, uppdaterad, ikt-anpassade och 
pålästa.

• Vi ska vara en skola i gemenskap där relatio-
ner, umgänge och trygghet är viktigt för oss.

Vår elevpolicy
• Vi har höga förväntningar på våra elever
• Vi utvecklar positiva, varma och stödjande  

relationer till våra elever.
• Vi uppmärksammar och förstärker bra  

beteenden och studieprestationer hos våra  
elever.

Våra värdeord:
Kunskap, utveckling, relationer, trygghet

Arbråskolan Kommunal

ÅK F-9
Elevvägen 3
820 10 ARBRÅ
bollnas.se/arbraskolan

Rektor: Daniel Johansson
Kontakt: 0278-250 22
Antal elever: 250



Björktjära skola är en F–6-skola som ligger i ett 
villaområde cirka 2 km från Bollnäs centrum.  
I skolans omedelbara närhet finns skog och vatten 
som både skola och fritids nyttjar i verksamheten. 

På Björktjära skola står utbildningen i fokus 
i kombination med ett levande och aktivt 
värdegrundsarbete där alla är delaktiga. 
Vi  arbetar för ett positivt arbetsklimat bland 
elever, föräldrar och personal. 

Skola och fritidshem samverkar aktivt för att 
alla elever ska nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling och sociala utveckling. 

Björktjära skola har goda förutsättningar för att 
alla elever ska ges den ledning och utmaning 
som de behöver i sitt lärande och i sin personliga 
utveckling. 

På skolan finns cirka 300 elever, från förskoleklass 
till och med årskurs 6. Samtliga årskurser har 
två paralleller. Vi har även ett fritidshem med 
fyra avdelningar och en fritidsklubb för elever i 
åldrarna 10–12 år, där cirka 145 elever är inskrivna. 

Digitala verktyg är ett naturligt inslag i 
undervisningen. Tillsammans formar vi på 
Björktjära skola en lärmiljö där alla får utvecklas 
i sitt lärande och samtidigt uppleva trygghet, 
glädje och arbetsro i en vänlig och stimulerande 
atmosfär.

Björktjära skola

ÅK F-6 
Ekvägen 4
821 35 BOLLNÄS
bollnas.se/bjorktjaraskola

Rektor: Susanne Froms
Kontakt: 0278-269 26
Antal elever: 300

Kunskaper, arbetsglädje och trygghet

Kommunal



Här får alla möjlighet att utvecklas
Edenskolan är Bollnäs äldsta friskola. Vi kan 
som Bollnäs enda centrala F-9 skola erbjuda våra 
elever en trygg, stimulerande och kontinuerlig 
skolgång. Edenskolan ligger på Gärdet mitt i 
centrala Bollnäs med närhet till Hoberget och 
dess vackra natur. 

En inkluderande skola 
Alla elever ska få möjlighet att lyckas i skolan 
utifrån sina förutsättningar. Vi har organise-
rat arbetet i åldersintegrerade klasser och vi 
arbetar aktivt med organisatorisk-, social- och 
pedagogisk inkludering. Det innebär att vi med 
utgångspunkt från aktuell forskning, identifierar 
eventuella hinder och skapar förutsättningar för 
alla elever att kunna delta i den ordinarie under-
visningen så långt som det är möjligt, samt att 
lärmiljön utformas utifrån aktuella elevers behov 
och förutsättningar. 

• Den sociala miljön är viktig för att eleverna 
ska få studiero och motivation så att de kan 
lyckas i skolan. 

• Genom att stärka elevernas integritet och 
därmed det personliga ansvarstagandet ger 
vi förutsättningar för stärkt självkänsla och 
utvecklat självförtroende. 

• Skolan kännetecknas av kulturell mång-
fald, tolerans, omtänksamhet och socialt 
engagemang. 

• Skolan följer de nationella kursplanerna 
och undervisningen är allsidig och objektiv. 
Skolans kristna profil påverkar alltså inte 
undervisningen till art och sätt, utan hand-
lar mer om den miljö i vilken verksamheten 
bedrivs. 

• Elevinflytande och personligt ansvarsta-
gande är viktiga utgångspunkter. Eleverna 
deltar aktivt och regelbundet i undervis-
ningens planering, genomförande och 
uppföljning. 

• Vi arbetar med digitala läromedel i under-
visningen. 

• Eleverna är hela tiden i centrum för allt vi 
gör! 

ÅK F-9
Edelsbergsvägen 21
821 34 BOLLNÄS
edenskolan.se

Rektor: Philippe Bendayan
Kontakt: 0278-105 02
Antal elever: 30

Edenskolan Friskola



Granbergsskolan är en F-6 skola med fritidshem 
och grundsärskola för årskurs 1–9. 

Skolan har en stor skolgård nära skog och natur. 
Utbildningen är av hög klass med behöriga och 
kompetenta lärare. Granbergsskolan har digitala 
verktyg 1:1 från årskurs 3–6 men även yngre  
åldrar har god tillgång till digital utrustning. 

Vi har utbildning i fokus som vi kombinerar med 
ett levande och aktivt värdegrundsarbete där alla 
är delaktiga på olika nivåer.

Att vara snälla mot varandra!
Beröm varandra, respektera varandra och varan-
dras olikheter samt hjälp varandra.

Alla får vara sig själva!
Alla får vara med, man leker och deltar schysst, 
tar hand om och stöttar varandra.

Vi tänker på hur vi pratar med varandra!
Säger fina och snälla saker till varandra, använder 
inte svordomar, ett nej är ett nej och sluta är sluta, 
säger förlåt.

KRAM 
KUNSKAP
Att vi lär oss nya saker, vi har snälla fröknar 
som hjälper oss att lära. Skola är kunskap. 
Kunskap är coolt!

RESPEKT
Lyssna när någon pratar, ge alla matro, ett nej är 
ett nej, sluta när någon säger i från, var vänlig, 
turas om och ha respekt för varandra.

ANSVAR
Ta ansvar för det du gör, säg till om någon retas 
eller gör dumma saker, var ärlig, stanna på skol- 
området, släng skräp i papperskorgarna, var på 
lektionerna, var rädd om möbler och redskap 
som till exempel bollar.

MOD
Var den du är, alla har lika stor rätt att vara den 
man är! Om något är fel så säg i från.
Säg förlåt!

En skola för alla!

ÅK F-6
Kaplanvägen 4
821 40 BOLLNÄS
bollnas.se/granbergsskolan

Rektor: Åsa Wahlgren 
Kontakt: 0278-253 66
Antal elever: 275

Granbergsskolan Kommunal



Vision och värdegrund – Starka tillsammans!
Kilafors skola är en F–9-skola i Bollnäs kommun, 
med närhet till fin natur med skog, ängar och 
vatten. En miljö som lockar till lek, kreativitet  
och lärande. 
 
Trygghet är en förutsättning för ett gott lärande. 
Det i sin tur förutsätter goda relationer, mellan 
alla som verkar i skolan, såväl personal som barn 
och föräldrar. Genom ett nära samarbete kollegor 
emellan och med ett tydligt mål att involvera 
eleverna i planeringen av verksamheten tar vi 
gemensamt ansvar för att skapa den skola vi vill ha.

Vi arbetar fram gemensamma mål och förstår 
vart vi är på väg, men med respekt för att vi som 
individer är olika och kan ha olika vägar att nå 
fram till målet.  
 
Vi vet att skolan är en del av ett föränderligt 
samhälle, därför ser vi flexibilitet och kreativitet 
som nyckelkompetenser och en del av vår vardag.

Vi är för närvarande cirka 200 elever och 40 
medarbetare på skolan.  

Det här läsåret är våra klasser uppdelade så här:
• två F–1 
• två 2–3 
• en 4 
• en 5 
• en 6
• en 7
• en 8 
• två 9 

Det finns dessutom en särskild undervisnings-
grupp för elever med behov av extra stöd.

Många av våra barn går på fritids som har ett 
nära samarbete med skolan. Vi arbetar för en 
skola där alla, barn och vuxna trivs, utvecklas 
och känner arbetsglädje. För oss är det viktigt att 
undervisningen håller en god kvalité.  

Vi kan, vill och vågar!
 

ÅK F-9
Skolgatan 5
823 30 KILAFORS
bollnas.se/kilaforsskola

Rektor: Cecilia Haage Lönn 
Kontakt: 0278–254 42 
Antal elever: 210

Kilafors skola Kommunal



Kilbergsskolan är en F–6-skola med cirka 365 
elever som är uppdelad på två enheter, på 
Kilberget går elever i F–3 och på Heden går elever i 
årskurs 4–6.

Just nu bygger vi en ny skola på Ren, 
Renshammarskolan, för att samla alla elever 
på samma område. Renshammarskolan blir en 
ny, modern skola med lokaler som är optimalt 
anpassade efter verksamheten, med miljöer som 
främjar barns lärande – oavsett behov. 

Planen är att skolan ska stå färdig och välkomna 
elever hösten 2024.

Trygghet, glädje och arbetsro

ÅK F-6 
Kilbergsvägen 1
821 51 BOLLNÄS
bollnas.se/kilbergsskola

Rektor: Helene Morin
Kontakt: 0278-252 58
Antal elever: 360

Kilbergsskolan Kommunal

På vår skola strävar vi efter att barn och vuxna får 
mötas i en vänlig atmosfär, där man får uppleva 
trygghet, glädje och arbetsro. 
Här respekterar vi varandra och vår miljö.  
Vi vill ge eleverna en dag full av kunskap, 
utveckling och glädje.

På Kilbergsskolan samsas verksamheterna 
fritidshem, förskoleklass och skola. Vi har tre 
fritidshemsavdelningar och 17 klasser i årskurs 
F–6. Allt för en helhet av dagen för eleverna.

Här vill vi glädjas och utvecklas tillsammans!



Trivsel, engagemang och en familjär stämning
Vår tanke med Lust & Lära har alltid varit att
erbjuda något ”mer” än en vanlig skola. Vi är en
skola med stort engagemang, värme och
hjärta, där eleverna känner sig trygga och sedda
och får utvecklas till den de vill vara.

På Lust & Lära är elevens personliga utveckling
viktig. Vi erbjuder undervisning i toppklass,
eftersom vi vet att en bra lärare är den faktor som
betyder mest för goda skolresultat. Skolledning
och personal arbetar utifrån en gemensam
värdegrund och ett synsätt, där vi tror på alla våra
elevers möjligheter att lyckas och nå sina mål.

Lust & Lära – en skola med engagemang för 
kunskap och utveckling!
Besök oss gärna på www. lustlara.se.

Vår skola erbjuder
• Trygga och kompetenta lärare
• Personlig utveckling på schemat
• Coachsamtal
• Socialpedagog
• Resursstarkt elevhälsoteam
• Läxhjälp
• Google Education
• Skolportalen Admentum
• Välja lunch via appen Mitt käk

Lust & Lära Friskola

ÅK 7–9 
Nyhedsbacken 16
821 31 BOLLNÄS
lustlara.se

Rektor: Anders Ringård 
Kontakt: 0278-75 30 00 
Antal elever: 400



Nyhamre skola erbjuder en fantastisk lärandemiljö 
både inomhus och utomhus.  Vi har ljusa fina 
lokaler och en stor skolgård som inbjuder till lek 
och rörelse.  Samtliga klassrum är utrustade med 
modern digital teknik.

Skolan är centralt belägen med närhet till 
sportanläggningar, badhus, bibliotek, museum, 
kulturhus  och skogsområden.

Vi har hög lärartäthet och en mycket hög 
andel behöriga och legitimerade lärare samt 
förskollärare. Vi strävar efter att ha flexibla 
studiegrupper för att ge eleverna tid och utrymme 
så att de kan utvecklas maximalt utifrån sina 
förutsättningar.

Nyhamre skola präglas av en positiv atmosfär, 
öppenhet, engagemang och en stor tilltro till både 
barns och vuxnas olika förmågor.  

Hela skolan arbetar med ett strukturerat språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt.  Alla elever 
vet vilka mål de ska nå och vilket som är målet för 
varje lektion. 
 
I förskoleklassen arbetar vi enligt Bornholms-
modellen som är en forskningsbaserad metod 
som leder till ökad fonologisk medvetenhet, 
vilket förbereder eleverna för läsinlärning.  

Nyhamre skola bedriver ett aktivt arbete med 
likabehandling för att motverka kränkningar  
så att alla elever och vuxna ska känna sig trygga 
på skolan.

Nyhamre skola har ett fritidshem med 
fyra avdelningar.  Eleverna är indelade i 
åldersblandade grupper så att aktiviteterna kan 
anpassas efter elevernas intressen och behov. 

Nyhamre skola – öppenhet, engagemang  
och tilltro

Nyhamre skola Kommunal

ÅK F-6 
Nyhedsbacken 22
821 31 BOLLNÄS
bollnas.se/nyhamreskola

Rektor: Marie Andersson 
Kontakt: 0278–253 83 
Antal elever: 380



Vi tror på alla elevers möjligheter 
att lyckas och nå sina mål
På Rengsjö skola arbetar vi för ett klimat som 
präglas av trygghet och studiero. Du som är 
vårdnadshavare ska känna dig trygg i att ditt 
barn får en bra dag i skolan och att det ständigt 
utmanas till att nå bästa möjliga resultat.  

Vi ser gärna att det finns ett gott samarbete mellan 
hem och skola, både för trivsel och studier. 
Du som vårdnadshavare är alltid välkommen 
att besöka oss i skolan.  

Du som elev har rätt till en trygg och bra 
studiegång. Skolans uppgift är att se till att alla 
elever blir sedda och får stöd utifrån behov. 

Rengsjö skola

ÅK F-6 
Västerby 7615
821 58 RENGSJÖ
bollnas.se/rengsjoskola

Rektor: Åsa Wahlgren
Kontakt: 0278-253 66, 251 28
Antal elever: 130

Kommunal 

På Rengsjö skola får du som elev möjlighet till 
inflytande i dina studier och du utmanas att nå 
höga mål. Du kommer att mötas av engagerade 
och kunniga pedagoger som utgår från ditt behov 
och dina kunskaper. 

Du kommer att vistas i en miljö där kränkningar 
inte accepteras och där konflikter tas omhand 
av både pedagoger och rektor. En god miljö för 
lärande helt enkelt!



Segersta skola

ÅK F-6 
Djupavägen 11
823 93 SEGERSTA
segerstanyaskola.se

Rektor: Helena Olsson
Kontakt: 0278-469 30
Antal elever: 60

En liten skola med stort hjärta!

Friskola 

Segersta skola och förskola är belägen på 
en unik plats vid älven Ljusnan med direkt 
tillgång till skog, natur och historia. Vi har cirka 
hundra barn fördelade på förskola, skola och i 
fritidsverksamhet som bor i byn eller som åker 
hit med buss 77.  

Vi har behöriga lärare som med sina kunskaper 
i ämnen kan entusiasmera och synliggöra elev-
ernas mål för ökade skolresultat och på samma 
gång ge barnen lustfyllda dagar. Genom höga 
förväntningar på både elever och personal ska-
par vi en tydlighet och lust för ökad nyfikenhet 
och ett livslångt lärande. 

När skoldagen är slut tar fritidshemmet vid, 
där fortsätter lärandet i lek, spel och i dialoger 
med saker i händerna som skapar. Kanske 
barnen även provar en ny föreningsaktivitet de 
fastnar för eller skapar sitt eget mellanmål. Det 
som sedan lägger grunden till att vara hemma 
på egen hand.

Segerstas personal är tillgängliga och tillsam-
mans med ett kunnigt elevhälsoteam fångar 
vi upp, handleder och bidrar till att ge varje 
individ möjlighet att utvecklas och lyckas.  

Vår skola står för  
• Tydlig och trygg studiemiljö - varje elev 

ska i takt med sin utveckling kunna se och 
ta ansvar för att arbeta mot sina mål. 

• Friluftsliv och hälsa - rörelse och utevis-
telse främjar hälsa såväl som koncentra-
tionsförmåga

• Skolrestaurangen - tar tillvara på allt som 
odlas (framförallt av vår förskola) och 
plockas. 

• Kamratskap - i all verksamhet har vi en 
naturlig åldersintegrering.

• Föreningsliv och entreprenörsanda - sko-
lan omringas av engagerade företag, fören-
ingar, föräldrar och bybor som inspirerar 
till entreprenörskap.  



Sörängs skola

ÅK F-6 
Sörängsvägen 4981
821 93 BOLLNÄS
sörängsskola.se

Rektor: Matts Blomqvist
Kontakt: 0278-469 10
Antal elever: 75

Sörängs skola – med ett tilltalande klimat

Friskola

Sörängs skola – med ett tilltalande klimat 
Med stor tolerans för varandras olikheter och 
respekt för värdet av kunskap bidrar vi till 
att allabarn blir trygga, nyfikna och vetgiriga 
medmänniskor. Vi arbetar utifrån våra fyra 
hörnstenar:  
• Alla barn är allas barn  
• Handlingskraft  
• Maximal kunskapstörst  
• Tydlighet. 
 
Vi arbetar ständigt för att bli bättre och att 
kunna kalla oss världens bästa förskola, skola 
och fritidshem!  

Trygghet  
Sörängs skola har ett tilltalande klimat där alla 
blir respekterade för den man är. Verksamheten 
bygger på att förutsättningen för lärande är 
glädje och trygghet. I ett unikt 1–13 årsper-
spektiv samarbetar vi och barnen med stort 
engagemang. Vi ser barnen som glada, nyfikna 
och kloka människor.
  
Kunskap och lärande 
Vi arbetar i åldersintegrerade grupper där vi 
tillsammans lär av varandra. Vi lägger stor vikt 

vid att alla barn och elever ska få det stöd de 
behöver för att uppnå sin individuella maxfart. 
Vi använder modern teknik som en naturlig 
del i undervisningen för att möta den tekniska 
utvecklingen i samhället.  

Livsstil och hälsa 
Sörängs skola ser på individen utifrån ett 
helhetsperspektiv. Bra mat ger en bra grund för 
ett hälsosamt liv och är en förutsättning för god 
inlärning. Våra kockar lagar maten på plats och 
alla våra mejeriprodukter, och mycket av frukt 
och grönt är ekologiskt. Vi försöker handla så 
mycket råvaror vi kan från lokala odlare. Köttet 
är lokalproducerat och salladsbuffé serveras 
varje dag. Hållbar utveckling är för oss en 
självklarhet och både förskola och skola är Grön 
Flagg certifierade! 

Rörelse och kultur är hälsa  
Vi har en skolgård och en skog med grillplats 
som båda ger många möjligheter till rörelse. 
Med buss är det lätt för oss att utnyttja två kom-
muners utbud av bland annat bibliotek, teatrar 
och simhallar.  



Vi är en liten F–6-skola som lägger stor vikt på 
leken och det sociala samspelet. Idrott, hälsa, 
musik och skapande verksamhet är en naturlig  
del av vår vardag.

I förskoleklassen ska elevens utveckling och 
lärande stimuleras och förberedas för fortsatt 
utbildning. Här ingår lek och skapande som en 
väsentlig del i det aktiva lärandet. Elevens lust  
och nyfikenhet ska tas tillvara. 

Vår elevpolicy
• Vi har höga förväntningar på våra elever.
• Vi utvecklar positiva, varma och stödjande   

relationer till våra elever.
• Vi uppmärksammar och förstärker bra  

beteen den och studieprestationer hos 
• våra elever.

Vår vision
• Vi ska vara en skola för kunskap och lärande.
• Undervisning och lärande ska dominera det   

vardagliga livet på vår skola.
• Vi fokuserar på att hela tiden utveckla vår    

undervisning.
• Vi ska vara en lärande organisation med ett   

positivt lärandeklimat.
• Vår undervisning ska vara välstrukturerad 

och  välorganiserad.
• Vi vuxna ska vara positiva förebilder till våra  

elever.
• Vi ska vara en skola i tiden där vi håller oss  

ajour, uppdaterade, ikt-anpassade och påläs-
ta.

• Vi ska vara en skola i gemenskap där relatio-
ner,  umgänge och trygghet är viktiga ord för 
oss.

Vallsta skola

ÅK F–6 
Riksvägen 24
820 11 VALLSTA

Rektor: Daniel Johansson
Kontakt: 0278-250 22
Antal elever: 85

Kommunal 

Idrott, hälsa, musik och skapande verksamhet 
är en naturlig del av vår vardag



Vi bedriver förskola, förskoleklass samt grund-
skola med fritidshem för årskurserna 1–6. 
Vår verksamhet finns cirka åtta kilometer väster 
om Kilafors. 

Västansjö byskola ligger naturskönt med närhet 
till såväl skog och natur som till vattendrag och 
odlingsbygd. Närheten till naturen är något som vi 
använder i såväl undervisning som på raster. 

Alla lärare och personal på skolan träffar eleverna 
dagligen, så att alla barn och vuxna är bekanta 
med varandra och känner varandra vid namn.

Västansjö Byskolas vision
Vår vision är att varje barn:
• trivs och är trygg med kamrater, lärare och  

skola
• blir sedd av alla vuxna
• blir uppmärksammad och uppmuntrad
• har tillgång till trygga, engagerade och 

behöriga lärare
• har tillgång till modern teknik
•  får uppleva naturen under alla årstider
• får den bästa utbildningen med hög kvalitet.

Mästerkockens kök
I vår restaurang serveras våra elever varje dag 
en god, näringsrik och hemlagad lunch som 
innehåller delvis lokalproducerade råvaror. Ett 
dignande salladsbord står alltid uppdukat och 
bjuder in till en allsidig kost. 

Elever och personal äter sin lunch tillsammans 
i vår matsal, vilket skapar en trivsam stund för 
samtal och umgänge mellan elever och vuxna.

Skolskjuts
Busslinje 75 trafikerar Västansjö byskola.  
I första hand söker föräldrar skolskjuts åt eleven 
från Bollnäs kommun. Elever som är antagna 
till Västansjö byskola, men som inte beviljats 
skolskjuts av kommunen, kan få detta ordnat av 
Västansjö byskola.

Västansjö Byskola

ÅK F-6 
Västansjö 3149
823 91 KILAFORS
vastansjobyskola.se

Rektor: Helena Johansson Sahlin
Kontakt: 0278-469 20
Antal elever: 85

Västansjö Byskola – nära till naturen

Friskola



Växsjö Byskola

ÅK F-6 
Gamla Landsvägen 120
821 94 BOLLNÄS
vaxsjobyskola.se

Rektor: Maria Asplin 
Kontakt: 070-269 02 43 
Antal elever: 60

Friskola 

 Liten byskola med stor trygghet
Fri att Växa – Växsjö byskola, bedriver förskola, 
grundskola F-6 samt fritidshem. 

Fri att Växa – Växsjö byskola och Fjärilens förskola 
ligger sju kilometer norr om Bollnäs i Ljusnans 
natursköna dalgång. 

Vi är en liten skola där all personal ser och känner 
igen alla elever. Den trygga skolmiljön ger goda 
förutsättningar för lärande och utveckling. Vi har 
en utbyggd och organiserad skolgård som inbjuder 
till fantasifulla lekar och aktiviteter som till 
exempel basket, fotboll och skridskoåkning.  

Skolans ledord 
Vi tror på den lilla skolan och arbetar aktivt med 
att få respektfulla, omtänksamma och ansvarsfulla 
barn, så väl mot sig själva som mot andra. Det är 
grunden för att kunna arbeta med varje individs 
kunskapsutveckling, för att eleverna ska kunna 
ges möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån 
sina förutsättningar.

Våra ledord genomsyrar hela vår verksamhet: 
• Respekt
• Omtanke 
• Ansvar

Vi har tillgång till modern teknik och en utbyggd 
’’makerspace’’ -sal, där eleverna får jobba 
ämnesöverskridande.

Skollunch 
I vår skolmatsal bjuds barnen på näringsriktig 
mat som i största möjliga mån är ekologisk, 
närproducerad, säsongsinriktad och har ett stort 
hållbarhetstänk. 

Skolskjuts 
Bollnäs kommun har upphandlad skolskjuts inom 
vissa närområden t.ex. Sjörgrå och Röste. Busslinje 
51, 52 och 55 trafikerar väg 83 förbi Växsjö Byskola. 
Vårdnadshavare söker skolskjuts åt eleven inför 
varje nytt läsår. Ansökan skickas in till Bollnäs 
Kommun. Skolskjutsen beviljas enligt kommunens 
riktlinjer och reglemente. 



Alirskolan (k)
ÅK 7–9 
Läroverksgatan 39
821 33 BOLLNÄS
Rektor: Lilian Varnander
Kontakt: 0278-255 78

Edenskolan(f)
ÅK F–9 
Edelsbergsvägen 21
821 34 BOLLNÄS
Rektor: Philippe Bendayan
kontakt: 0278-105 02

Kilafors skola (k)
ÅK F–9 
Skolgatan 5
823 30 KILAFORS
Rektor: Cecilia Haage Lönn
kontakt: 0278-254 42

Lust & Lära (f)
ÅK 7–9 
Nyhedsbacken 16
821  31 BOLLNÄS
Rektor: Anders Ringård
kontakt: 070-944 46 01

Rengsjö skola (k)
ÅK F–6 
Västerby 7615
821  58 RENGSJÖ
Rektor: Åsa Wahlgren
kontakt: 0278-253 66, 251 28

Vallsta skola (k)
ÅK F–6 
Riksvägen 24
820  11 VALLSTA
Rektor: Daniel Johansson
kontakt: 0278-469 30

Segersta skola (f)
ÅK F–6 
Djupavägen 11
823  93 SEGERSTA
Rektor: Helena Olsson
kontakt: 072-529 41 60

Västansjö Byskola (f)
ÅK F–6 
Västansjö 3149
823  91 KILAFORS
Rektor: Helena Johansson Sahlin
kontakt: 0278-469 20

Växsjö Byskola (f)
ÅK F–6 
Gamla Landvägen 120
823  94 BOLLNÄS
Rektor: Maria Asplin
kontakt: 070-269 02 43

Björktjära skola (k)
ÅK F–6 
Ekvägen 4
821  35 BOLLNÄS
Rektor: Susanne Froms 
Kontakt: 0278-269 26

Sörängs skola (f)
ÅK F–6 
Sörängsvägen 4981
821  93 BOLLNÄS
Rektor: Matts Blomqvist
kontakt: 0278-469 10

Nyhamre skola (k)
ÅK F–6 
Nyhedsbacken 22
821  31 BOLLNÄS
Rektor: Marie Andersson
kontakt: 0278-253 83

Kilbergsskolan (k)
ÅK F–6 
Kilbergsvägen 1
821 51 BOLLNÄS
Rektor: Helene Morin
kontakt: 0278-252 58

Granbergsskolan (k)
ÅK F–6 
Kaplanvägen 4
821 40 BOLLNÄS
Rektor: Åsa Wahlgren
kontakt: 0278-253 66

Arbrå skola (k)
ÅK F–9 
Elevvägen 3
820 10 ARBRÅ
Rektor: Daniel Johansson
Kontakt: 0278-250 22




