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Kontakta oss om du vill veta mer 
om Nya läroverkets verksamhet

Nya läroverket ägs av Gunvor Selberg, 

fil.dr./rektor och Birgitta Lahti-Nordström, 

undervisningsråd/rektor.  Skolan startade 

sin verksamhet 2006 och var Luleås första 

friskola på grundskolenivå. Gunvor Selberg 

har en doktorsexamen i pedagogik och 

skolan jobbar med en stark vetenskaplig 

förankring i barns lärande. 
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Verksamhetsidé
Skolans verksamhetsidé bygger på de 
nationella styrdokumentens krav och 

förväntningar på effekter i elevernas lärande 
och personliga utveckling. 

Vetenskap,beprövad erfarenhet och 
aktuell forskning är andra faktorer som 
påverkar skolans utveckling och arbete. 

Alla som arbetar på skolan ska se 
möjligheterna i alla barn och deras familjer 

och vaka över alla elevers hälsa och 
trygghet. Personalen ska träna och utbilda 
eleverna att vara aktiva i det egna lärandet 
med fokus på förståelse. Varje elev ska ges 

möjlighet att vara framgångsrik i sitt 
lärande.

Nya läroverket har under de gångna 
verksamhetsåren haft mycket goda resultat 

på de nationella proven för de olika 
åldrarna. 

Nya läroverket
Det första alternativet i Luleå.

Klubbar
Vi erbjuder mer tid för lärande

Utöver den ordinarie undervisningen så 
erbjuds eleverna på Nya läroverket extra 
skola. Alla skolans ämnen finns även som 

klubb, samt ett antal klubbar med 
specialinriktning. Exempel på populära 

klubbar är: pop & rockklubb, 
filmskapande, fotoklubb, teater, idrotter 

och dans. Vi har även klubbar för de allra 
yngsta eleverna där aktiviteterna sker 

under fritidstid.

Art & Science
Vår profil återspeglas i alla ämnen
En dag i veckan arbetar eleverna 
med vår skolgemensamma profil                   

Art & Science. Bild, musik och slöjd 
tillsammans med matematik och natur- 
vetenskap har en särskilt stor plats i vår 

verksamhet. Att kunna visualisera ett 
problem eller att ges möjlighet att 

praktiskt tillämpa ett teoretiskt problem 
ger eleverna ökad förståelse. Eleverna 

tränas i arbetsformer där elevinflytandet 
ges stort utrymme samt den egna 

förmågan att själv ansvara och driva en 
process framåt stärks. Dessa metoder 
ger eleverna förmågor som är absolut 
nödvändiga för att nå goda resultat  i 
skolan och lära för det framtida livet. 

Veckobrev
För att kunna utöva 

inflytande och för att 

kunna stödja sitt barn på ett bra 

sätt måste man som förälder veta 

vad som sker i skolan. Vi skickar 

ut veckobrev för alla 

klasser från

 förskoleklass 

till år nio

Inflytanderådet
Som förälder har du en direkt 

möjlighet att påverka ditt eget barns 

skolgång samt ha en öppen dialog 

med skolans ledning. I Nya 

läroverkets inflytanderåd, som leds 

av  föräldrarepresentanter, har man 

inflytande över skolans verksamhet 

och kan föra fram förslag om 

förändringar eller åtgärder.   

Skriftliga omdömen
Varje termin får alla elever 

ett utförligt omdöme i alla 

skolans ämnen. Vår modell

 är mycket populär bland 

både föräldrar och elever.

Trygghet
Ingen skall känna sig 
kränkt
På Nya läroverket har 
alla pedagoger som 
uppgift att ständigt 
vaka över eleverna 
så att alla har en 
trygg tillvaro. Skolan 
har en skriftlig ”Plan 
för att främja 
likabehandling och 
förebygga 
diskriminering”, som 
uppdateras årligen. 


