
Pilträdsskolan Loftbodsvägen 5 724 80 Västerås
www.piltradsskolan.se, tel:073-982 29 00

Vi är en F-9 skola. Vi erbjuder skolskjuts med egna bussar t.o.m. skolår 6, 
därefter busskort. Skolköket har egen kock som serverar god mat lagad 
från grunden. Skolgården är skyddad och uppskattad av eleverna.
Det fi nns fortfarande platser kvar i vissa årskurser.
Blanketter att ansöka med fi nns på vår hemsida. www.piltradsskolan.se
Under juli månad är skolkontoret stängt. 

”Pilträdsskolan fi nns för dig 

som tänker välja ny skola!”

Det fi nns plats för dig! 

Pilträdsskolan



 KUNSKAP
Alla elever kan lyckas i sin 

skolgång. Våra duktiga och utbildade 
lärare hjälper dig att växa i din inlärning. 

Klasserna blir inte större än 20 elever. Undervisning-
en är noggrann och grundlig. Eleverna lär sig tidigt att 
arbeta digitalt och alla har egna datorer i skolår 6-9 .

TRYGGHET
Arbetsro och goda relationer är viktigt för att eleverna ska 
kunna lära sig och utvecklas. Tydliga rutiner och ordning hjälper 
alla att hitta sin plats i skolan. En mindre miljö bidrar 
till ett bra skolklimat.

VARJE ELEVS UNIKA VÄRDE
Varje elev har ett egenvärde oberoende av kön, ursprung eller 
personlighet. Vi ser olikhet som en rikedom i skolmiljön och värde-
sätter olika kulturer och traditioner. Varje elev möts med respekt.

UPPLEVELSER
Vi gör utfl ykter/studiebesök varje läsår för att kunskaperna ska 
bli kopplade till det verkliga livet utanför skolan. I skolår 9 gör 
eleverna en språkresa till Spanien, Frankrike eller England för 
att motivera dem att studera språk.

KRISTEN VÄRDEGRUND
Vårt land har historiska rötter i en kristen värdegrund 
därför betonar skolan även dessa kunskaper. Värde-

grunden stärker arbetet för goda relationer och 
motverkar mobbning. 

F - 9

Språkresa i 9:an
20 elever/klass

Lena

“Vi gör vårt bästa för att du 

ska lyckas i skolan. Om du 

gör likadant kan vi garantera 

goda resultat.”

   Magnus & Anna -Lena

Egna datorer skolår 6-9

Lena
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