Välkommen till Svenska skolan Riyadh
På Svenska skolan i Riyadh erbjuder vi utbildning av hög kvalité i en miljö där alla blir sedda och kan känna sig
trygga. Vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov. Svenska skolan är en liten skola med mycket resurser
och vi arbetar effektivt med hög måluppfyllelse som resultat. Vår målsättning är att ge alla barn bästa möjliga
förutsättningar för fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, nyfikenhet för ett livslångt lärande, personlig utveckling
och demokrati i en positiv och trygg omgivning. Vi befinner oss i en internationell miljö och satsar extra mycket på
engelskan i undervisningen. Barnen får även grundläggande undervisning i arabiska och arabisk kultur. Utöver den
reguljära undervisningen erbjuder vi Afterschool-activities, ordnar studiebesök, idrottsdagar, pooldagar, luciatåg mm.

Läsåret 2014/15 har vi fem klasser:
Förskolan

Solen (1½-3 år)

Ansvarig pedagog:

Sofie Andersen
Krabborna (4 – 5 år)

Ansvarig pedagog

Maria Hansson

Grundskolan

Ödlorna ( klass 0 – 2)

Ansvarig lärare:

Eva Vesterman

Skorpionerna (klass 3 – 4)
Ansvarig lärare:

Anders Hansson

Sofia Distansklass
Två elever läser på distans mot Sverige.
………………..

Arabiska

Eleverna i skolan får möjlighet att lära sig grunderna i arabiska och
får en inblick i arabvärldens kultur.

Konversationsengelska

Elever och barn från 4 år och uppåt har vid två tillfällen i veckan konversationsengelska.
Det sker i små grupper tillsammans med en engelskspråkig lärare.
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Fritidsverksamhet

Vi blandar organiserad verksamhet med fri lek. Fritids är öppet söndag - onsdag 13.0015.00 för skolår 0 - 2. Barnen som är kvar efter 14.00 erbjuds frukt eller lättare
mellanmål.

Ansvariga pedagoger:

Maria Hansson och Sofie Andersen

Skolmat

Den goda skolmaten serveras 5 dagar i veckan i compoundens restaurang. Det ingår i
skolavgiften. De små förskolebarnen i Solen äter i skolan.

Idrott

Idrott sker för skolans alla barn i compoundens välutrustade sporthall

Simning

Under säsong erbjuder vi extra simundervisning.

Eftermiddagsaktiveter
Efter skoldagens slut erbjuder vi under terminerna ”After-school Activities” till en låg
avgift. Detta kan till exempel vara Arts & Craft, bollspel, mat & bak, dans, engelska,
gitarr

Hemsida

Besök gärna vår hemsida på nätet, där finns information och anmälningsblanketter
www.svenskaskolanriyadh.se

Facebook

Sök upp och ”gilla” oss på Facebook!
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