Grundskola, grundsärskola och fritidshem

Lära för livet, utvecklas individuellt, bli nyfiken och stimulerad
med aktivitet under dagen
Lunaskolan Bromma är en grund- och grundsärskola för årskurs 4-9 för elever
med diagnos inom autismspektrum. Hos oss står eleverna och deras glädje,
trygghet och undervisning i centrum. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik i
små undervisningsgrupper och har ett helhetstänkande kring varje elev och
dess individuella behov. Lokalerna på skolan är personligt inredda för att
skapa en miljö som bidrar till ökad studiemotivation och trivsel.
Vi har ett nära samarbete med Luna Fritid Bromma, som är en korttidstillsyn
(fritidsverksamhet) enligt LSS och finns i samma lokaler.

Lunaskolan Bromma är en del av
Utvecklingspedagogik

Lunaskolan Bromma utgår
från varje elevs individuella
styrkor, färdigheter och
stödbehov. Vi arbetar aktivt
med att hitta balansen
mellan anpassning och
utmaning för varje enskild
elev. Alla elever har rätt till
undervisning som präglas av
lust och skapar nyfikenhet
och motivation.
Lunaskolan Bromma har
små undervisningsgrupper
om 4-8 elever, som är
indelade utifrån elevernas
kunskapsnivå, inlärningstakt och samarbetsförmåga.
Undervisningen följer den
nationella läroplanen för
grundskolan (Lgr 11) samt
grundsärskolan (Lsär 11).

Grundskola
För elever med diagnos
inom autismspektrum.

Grundsärskola
För elever med diagnos
inom autismspektrum och
utvecklingsstörning.

Fritidshemmet
Fritidshemmet ska främja
elevernas lärande, utveckling och sociala kontakter,
samt erbjuda en meningsfull
fritid genom aktiviteter som
lek, skapande och rörelse
men även genom att möjliggöra rekreation för elevernas hälsa och välbefinnande.

Luna Fritid Bromma erbjuder korttidstillsyn
Här får ungdomar delta i olika aktiviteter, ha roligt
tillsammans, utveckla färdigheter samt skapa och
bevara sociala nätverk. Vi skapar en meningsfull
fritid utifrån varje individs förutsättning och
önskemål.

Många fritidsdeltagare går på Lunaskolan Bromma
och våra medarbetare följer med ungdomarna
såväl i skolan som i fritidsverksamheten, för att
skapa kontinuitet och trygghet.
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