
Manillaskolan
”En trygg skola i mångfald där tvåspråkighet skapar framtidstro”



Program
• Rektor Ann-Sofie Montelius berättar om skolan
• Förstelärare Åsa Helmersson berättar om pedagogiken
• Biträdande rektor Karolina Schönström berättar om förskoleklass 

och fritidshem
• Specialpedagog Ulrika Perez berättar om elevhälsans arbete

• Alla är välkomna att ställa frågor i chatten



Så här kan du ställa frågor i Youtubes 
chatt under livesändningen
• Klicka på ikonen ”Youtube” 
• Du ser chatten på Youtubes 

webbsida.
• Där kan du ställa dina frågor.

• Tänk på att livesändningen har 
20 sekunders fördröjning så det 
kan dröja lite innan vi svarar på 
din fråga.



Manillaskolan välkomnar elever från 
Stockholm, Uppsala och Gotlands län.

Manillaskolan en del av SPSM



Skolan följer specialskolans läroplan. Kursplanerna är de 
samma som grundskolans läroplan med skillnaden att våra elever 
läser ytterligare ett ämne – teckenspråk. Dessutom är musik 
utbytt mot ämnet drama.

Kursplanerna för svenska, engelska och moderna språk skiljer 
sig något då våra elever inte möter kravet att kunna tala eller 
höra språk.

Specialskola

I specialskolan går man från 
förskoleklass till årskurs 10.



Vårt uppdrag är att förmedla kunskap!



Varför Manillaskolan?

• Tvåspråkighet – svenskt teckenspråk och 
svenska – är viktigt för döva och
hörselskadade

• I ej tillrättalagda miljöer – svårt att följa
kommunikation

• Med två språk vidgade möjligheter



En unik visuell miljö

• Anpassad belysning 

• Specialgardiner

• Möblering

• Digitala skrivtavlor

• Tillgång till inspelningsteknik



En unik auditiv miljö

• Hörselteknisk utrustning

• Hörseltekniker; rutinkontroller, elevstöd

• Ljudklass A i alla rum

• Möbler



Manillaskolan har 75 elever
• 7 elever i förskoleklass

• 43 elever på Fritidshemmet Eken/Galaxy

• Varje elevgrupp har som regel 2 pedagoger, ibland resurspersonal. 
lärarutbildning – speciallärarutbildning – tvåspråkiga

• En förstelärare

• Elevhälsoteam, kurator, logoped, skolsköterska, skolläkare, 
specialpedagog, psykolog, studie och yrkesvägledare, 
skolledningen

• Skolledning med rektor (enhetschef) och två biträdande rektorer (biträdande 
enhetschefer)



Alla elever på Manillaskolan får …

• Tvåspråkighet i en teckenspråkig miljö

• Visuella klassrum



Visuella klassrum



Alla elever på Manillaskolan får …

• Tvåspråkighet i en teckenspråkig miljö

• Visuella klassrum

• Lektioner med en tydlig struktur



Alla elever på Manillaskolan får …

• Tvåspråkighet i en teckenspråkig miljö

• Visuella klassrum

• Lektioner med en tydlig struktur

• Reading to Learn – en språk- läs- och 
skrivutvecklande pedagogik



Reading to Learn

R2L i engelskundervisningen:
https://www.youtube.com/watch?v=GjebVoxpW8U

R2L i svenskundervisningen:
https://www.youtube.com/watch?v=QCp8FOFlZmM
https://www.youtube.com/watch?v=hbMBZUradl0
https://www.youtube.com/watch?v=ouy6qqILsYE

https://www.youtube.com/watch?v=GjebVoxpW8U
https://www.youtube.com/watch?v=QCp8FOFlZmM
https://www.youtube.com/watch?v=hbMBZUradl0
https://www.youtube.com/watch?v=ouy6qqILsYE






Visuell undervisning – studiebesök 



Naturen



Skolträff



Närsamhället



Berättardag






14 maj!



Drama



Två språk
Två kulturer



Förskoleklassen – i år 7 elever

• Vara en brygga mellan förskola och
skola och förbereda för fortsatt skolgång 

• Utgå från en helhetssyn på eleven och elevens
behov där lek och lärande är väsentligt

• Språkutvecklande

• Stimulera elevens vilja till utveckling och lärande

• Främja  social gemenskap med kamrater och vuxna



Fritidshemmen Eken och Galaxy
• teckenspråkig fritidsverksamhet
• kunskapsutveckling
• språkutveckling
• social utveckling
• idrott och rörelse
• uteliv
• kreativt skapande
• avkoppling
• personal som fungerar som

en brygga mellan skola och fritid



Elevhälsoteamet - Förebyggande och hälsofrämjande

• Arbeta med elever i behov av särskilt stöd

• Följa elevernas språkutveckling – en viktig del i SPSMs språkplan, följa 
kunskapsutveckling, social utveckling, hälsoutveckling

• Utveckla lärmiljöer tillsammans med pedagoger

• Skriva och implementera planen mot kränkande behandling och 
diskriminering 

• Elevråd, kamratstödjare



Viktig information
• Sista ansökningsdatum till

förskoleklass 15 november
• www.spsm.se/sokaskola
• Välkomna på ett personlig besök, kontakta Ulrika Perez, 

ulrika.perez@spsm.se eller tfn 070-389 57 35
• Överlämningsmöte inför skolstart, vt-21

http://www.spsm.se/sokaskola
mailto:ulrika.perez@spsm.se


Varmt välkomna till
Manillaskolan!

www.spsm.se/manillaskolan

www.spsm.se/skolalternativ

http://www.spsm.se/manillaskolan
http://www.spsm.se/skolalternativ
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