
Lunaskolan Södra är en del av 
Utvecklingspedagogik

Lära för livet, utvecklas individuellt, bli nyfiken och stimulerad 
med aktivitet under dagen
Lunaskolan Södra är en grundskola för elever med diagnos inom autism-
spektrum. Hos oss står eleverna och deras glädje, trygghet och inspiration i 
centrum. Vi arbetar med mindre undervisningsgrupper och har ett 
helhetstänkande kring varje elev, där tydlig struktur, elevens delaktighet och 
lust till lärande är centralt för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt, 
utifrån sina förutsättningar. 

För att skapa en heldagslösning har vi ett nära samarbete med Luna Fritid 
Södra, som är en korttidstillsyn (fritidsverksamhet) enligt LSS, och finns i 
samma lokaler som skolan.

Grundskola och fritidshem



Box 6073, 121 06 Johanneshov
Besök: Karlsövägen 9
08-656 27 72
lunaskolansodra@up.se
up.se/lunaskolansodra

Fritidshemmet
Fritids är en förlängning av 
skolan där vi tränar sociala 
förmågor och befäster 
kunskaper från skoldagen 
på ett lustfyllt sätt. 
Fritids på Luna Södra sker i 
befintliga skollokaler med 
medarbetare från skoldagen 
för att undvika förflyttningar 
och nya människor, vilket 
kan vara jobbigt

Luna Fritid Södra erbjuder korttidstillsyn
Luna Fritid Södra är en korttidstillsyn 
(fritidsverksamhet) enligt LSS för ungdomar som 
går på Lunaskolan Södra eller liknande 
verksamhet. Här får alla ungdomar delta i olika 
aktiviteter, ha roligt tillsammans, utveckla 
färdigheter samt träffa sina kompisar och träffa 
nya. Med våra engagerade och duktiga pedagoger 
skapar vi en meningsfull fritid för varje ungdom, 
alltid utifrån var och ens förutsättningar och 
önskemål. 

Vi arbetar med små 
undervisningsgrupper 
som är indelade utifrån 
årskurs, elevernas 
kunskapsnivå, inlärnings-
takt och samarbetsförmåga.

Vi arbetar för att skapa en 
lärmiljö, där eleven 
upplever tillvaron som 
meningsfull, begriplig och 
hanterbar. Vi arbetar för att
uppmuntra eleverna till 
delaktighet och lust till 
lärande, hjälpa eleverna i sin 
personliga utveckling och 
stötta dem för att de ska 
stärka sitt självförtroende 
samt träna på socialt 
samspel.

Vår undervisning
har en tydlig struktur med 
så kallade ramlektioner, är 
varierad och anpassad 
utifrån elevernas olika. 
lärstilar

Undervisningen vid 
Lunaskolan Södra följer den 
nationella läroplanen för 
grundskolan, Lgr 11.
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