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Pellinge skola

• Skolan byggdes med en stor del talkoanda och virke hämtades från de egna 

skogarna. Huset stod färdigt att tas i bruk hösten 1892.



Pellinge skola

• 1994 började åk 5 och 6 åka till Grännäs.

• Kvar blev åk 1-4 med en klasslärare + en skolgångshandledare

• Rektorn satt i Grännäs 14 km + en färja ifrån

• Tre gånger mellan 1994 – 2009 var skolan på fallrep.



Stadstyrelsen 2009

• Pellinge skola dras in som självständig enhet och verksamheten underställs 

Grännäs skola.

• Nu skulle åk 3-4 också åka till Grännäs

• Ett barncentrum inrättas i Pellinge och där inryms klasserna 1- 2 

(8 elever), förskola och gruppfamiljedaghem



Pellinge skola i graven  2013

Nu har Pellinge skola begravts slutligen. Öborna samlades på skolans gård för 

att tacka av den 121 år gamla skolan.

• Under kvällen hölls en del tal och folk kom ihåg sin egen tid i skolan. 

Tillställningen var välbesökt och många ögon blev fuktiga då psalmen "Den 

blomstertid" för sista gången sjöngs på skolgården.

• Åk 1-2 har åkt fr. o.m. hösten

2013 till Grännäs skola



Värdegrunden för den grundläggande 

utbildningen 

Grunderna för läroplanen har utarbetats i enlighet med den värdegrund som beskrivs 
här.

• Alla elever är unika och har rätt till god undervisning

• Den grundläggande utbildningen bygger på övertygelsen om att barndomen har ett 
egenvärde. Varje barn är unikt och värdefullt i sig. Var och en har rätt att växa till sin 
fulla potential som människa och samhällsmedlem. I detta behöver eleven 
uppmuntran och individuellt stöd. Eleven behöver känna sig hörd och uppskattad i 
skolgemenskapen samt känna att hen får stöd för sitt lärande och välbefinnande. 
Lika viktigt är också erfarenheten av delaktighet och av att tillsammans bidra till det 
gemensamma arbetet och välbefinnandet.



Kulturell mångfald är en rikedom

• Den grundläggande utbildningen ska ge en grund för ett 

världsmedborgarskap som respekterar de mänskliga rättigheterna och som sporrar 

till positiva förändringar.



TACK


