


VÄLKOMMEN TILL LABANSKOLAN!

Labanskolan är en fristående särskola i Uppsala som har funnits 
sedan 1997. Vi är en liten, trygg och personlig skola som tar emot 
elever från årskurs 1 till och med gymnasiet. All undervisning 
anpassas efter varje elevs unika behov, samtidigt som vi följer 
läroplanen för grund- och gymnasiesärskolan. Labanskolan har 
kultur- och teaterinriktning och arbetar med rörelsepedagogiken 
Sherborne. Skolan ligger i ljusa fina lokaler i Gränby, med prome-
nadavstånd till centrum och precis intill Gränbyparken med dess 
grönområde, lekparker och 4H-gård. 

Utöver skolan har vi även fritidsverksamhet i sko-
lans lokaler, samt ett korttidshem som ligger vack-
ert beläget i en villa i Gamla Uppsala, där många av 
våra elever vistas enligt överenskommelse. 

Vi har även daglig verksamhet, där deltagarna till-
sammans med personalen driver Loppis & Café. 
Skolan och daglig verksamhet ligger grannar och 
har ett nära samarbete.

I denna broschyr hittar du mer ingående informa-
tion om Labanskolan och våra olika delar, samt 
kontaktuppgifter och information om hur du kan 
söka till oss.

/Annika Hedlin & My Sanner 
verksamhetsansvariga



GRUND- & GYMNASIESÄRSKOLA

Hos oss på Labanskolan kan du gå från årskurs 1 till och 
med gymnasiet. All undervisning anpassas efter varje 
elevs unika behov, i samråd med elev, vårdnadshavare och 
lärare. 

Eftersom alla elever lär sig och kommunicerar på olika vis använ-
der vi oss av digitala hjälpmedel i undervisningen, till exempel  
interaktiva projektorer och iPads. Vi arbetar även med multi-
modal AKK så som bildstöd (In Print) och tecken som stöd 
(TAKK). 

Vår personal är utbildad, engagerad och har lång erfaren-
het av undervisning i särskolan. Vi undervisar i ämnen 
och ämnesområden enligt grundsärskolans läro- och 
kursplaner Lgr11 samt GySär13 för det individuella pro-
grammet för gymnasiesärskolan. 

Det fjärde och sista året på gymnasiesärskolan gör 
eleverna praktik hos en potentiell framtida arbetsgi-
vare. Denna praktikplats ordnar vi tillsammans med 
elev, vårdnadshavare, SYV och Uppsala Kommun.



VÅR INRIKTNING

VAD ÄR SHERBORNE?

Labanskolan har en kultur- och teaterin-
riktning vilket hos oss innebär att vi arbetar 
med konst, pedagogisk drama, teater och 
rörelsepedagogiken Sherborne. Eleverna 
har dramaundervisning två timmar i veck-
an, dessutom använder vi ofta drama i den 
övriga undervisningen. På dramalektionerna 
blandas de äldre och yngre eleverna, vilket 
medför att de äldre eleverna får vara stöd 
och vägvisare åt sina kamrater. 

Sherborne är en rörelsemetodik som används 
för att skapa kroppsmedvetenhet, jagkänsla och 
öka elevens tillit till den egna kroppen. Metodiken 
utvecklades under 30 år av sjukgymnasten och 
dramapedagogen Veronica Sherborne. Hon i sin 
tur inspirerades av dansaren Rudolf von Laban, 
som har gett namn åt vår skola Labanskolan.

Vi har använt oss av Sherborne sedan starten 
1997, med mycket goda resultat. Eleverna ut-
vecklar ett stärkt självförtroende och övar sam-
tidigt samspel och samarbete med både sina 
klasskamrater och personal. 



FRITIDSVERKSAMHET

SKOLBARNOMSORG

När skoldagen är slut kan eleverna i lugn och ro stanna hos 
oss på Labanskolan, där fritidsverksamheten fortsätter fram till 
klockan 17. Tillsammans med samma personal som finns med 
under skoldagen finns möjlighet till allt från fri lek eller vila, till fy-
sisk och skapande verksamhet och utevistelse. Allt inom ramen 
för läroplanen för fritidshemmet. Med hjälp av kontaktböcker 
och iPads har vi ett nära samarbete mellan hemmet och fritids.

KORTTIDSTILLSYN

“Barn över 12 år med funktionsnedsättning, som har förvärvsarbe-
tande vårdnadshavare, har rätt till korttidstillsyn utanför det egna 
hemmet. Insatsen erbjuds före och efter skolans slut, under lovda-

gar, studiedagar och längre lov.”
IVO

Utöver skolbarnomsorgen erbjuder vi även LSS-insatsen kort-
tidstillsyn till de elever som inte längre har rätt till skolbarnom-
sorg för att de fyllt 13 år.



DAGLIG VERKSAMHET

Labanskolans dagliga verksamhet består av 
“Laban Loppis & Café”, där du som deltaga-
re planerar och genomför verksamheten till-
sammans med personalen. Vi har även ett tätt 
samarbete med skolan där du kan ha arbets-
uppgifter som till exempel högläsning, städ-
ning, dukning och deltagande i skolans dra-
maundervisning. 

KORTTIDSVISTELSE

Labanskolans korttidshem har funnits sedan 
2001 och ligger vackert beläget i en villa i 
Gamla Uppsala. Här bor du tillsammans med 
fyra andra personer under en vecka, måndag 
till måndag. Vår personal är kunnig och enga-
gerad och ambitionen är att skapa möjlighet 
att träffa kompisar, utveckla kompisrelationer 
samt bidra till ett aktivt och meningsfullt liv. 

Insatsen vänder sig till personer med 
intellektuell funktionsnedsättning 
i åldrarna 7-21.



Välkommen att ta kontakt med oss för hjälp med  
ansökan, bokning av personlig besök eller vid frågor. 

Rektor: 
Annika Hedlin, 0708 - 92 02 50, annika@labanskolan.se

Biträdande rektor: 
Maria Sigfridson, 0707 - 20 51 00, mia@labanskolan.se

Verksamhetsansvarig: 
My Sanner, 0738 - 30 34 00, my@labanskolan.se

Enhetschef Labanskolans korttidshem:
Anna Lithammer-Jangland, 0706 - 32 25 509, anna@labankorttids.se

KONTAKT

ANSÖKAN

Labanskolan och fritids
018 - 50 50 70
Levertinsgatan 31 B
754 30 Uppsala
Facebook: Labanskolan                   
Instagram: @labanskolan

Laban Loppis & Café
0761-19 50 70
Levertinsgatan 35
754 30 Uppsala
Instagram: @loppisochcafe

Labanskolans Korttidshem
018 – 32 25 09
Geres Väg 16
754 40 Uppsala

www.labanskolan.se
info@labanskolan.se


