Läsåret 2013/2014 har Hemängsskolan 314 elever i åldern 6-12 år, varav 42 elever går i
förskoleklass. På skolans fem fritidsavdelningar var 175 elever inskrivna.
Skolan är placerad i området Hammaren i Sunderbyn, som ligger intill Luleå älv. All byggnation är på före detta åkermark, med närhet till skog, älv och strand, vilket ger oss bra möjligheter till olika aktiviteter utomhus.
Personalen på Hemängsskolan har ett bra samarbete med föräldrarna. Det visar sig genom
föräldrars stora intresse och engagemang för skolan och elevers lärande. Aktiviteter som
Öppet-hus, redovisningar, avslutningar, föräldramöten, spåraktiviteter, skolråd etc. är alltid
välbesökta.
Pedagogerna på skolan har stor pedagogisk erfarenhet och kan mycket om elevers lärande.
Samtliga 36 pedagoger, hel- eller deltidsanställda, har en bred kompetens och är väl uppdaterade på styrdokumenten och nya forskningsrön. Hemängsskolans pedagoger har en bra
blandning av åldrar och yrkeserfarenheter.
Fritidsverksamheten är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet,
och kontinuitet i elevers lärande och utveckling. Målsättningen för fritidsverksamheten är att
skapa en miljö som främjar trygghet, social medvetenhet och självständighet. Eleverna
erbjuds en meningsfull fritid, som stödjer dem i sin utveckling och uppmuntrar dem att ta
egna initiativ.
Vi har fyra förskoleklasser på Hemängsskolan. I förskoleklasserna kombineras förskolans
och skolans arbetssätt och metodik, som en bro mellan förskola och skola. Elevernas lust och
nyfikenhet tas tillvara genom lek, skapande och utforskande.
Hemängsskolan är bra på att ge eleverna trygghet, tillit till vuxna samt skapa ett bra arbetsklimat. Diskrimineringar och kränkningar är sällan förekommande. Skolan arbetar aktivt
med att förebygga negativa beteenden samt ingripa i ett tidigt skede om t ex kränkningar
förekommer. Utebildning, rörelse och hälsa är en viktig del av vår vardag. Elevernas hälsa
och livskvalité är av största betydelse för lärandet. Nya skollagen och Lgr -11 samt Kunskap
och bedömning har implementerats under de senaste åren. Fortsatt arbete med Kunskap och
bedömning samt Att skriva sig till läsning ingår i årets satsningar. Vi har fokus på elevers
lärande, kunskapsutveckling och individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen.
Hemängsskolan är uppdelad i tre spår. Gula och Blå spåret har vardera ca 90 barn. Gröna
spåret har ca 140 barn i åldern 6-12 år. Ett av målen med spårverksamhet är att elever och
pedagoger inom spåret ska få bra sammanhållning samt känna trivsel och trygghet. Detta
kan man se i verksamheten genom de olika aktiviteter och lärmiljöer som finns i spåren.
Arbetslagen är formade för att man ska kunna nyttja varandras kompetenser i strävan att få
högre måluppfyllelse. Huvudsyftet med spårverksamhet är att det gynnar elevers lärande,
trivsel och trygghet men, det underlättar även organiserandet vid effektiviseringar och
volymanpassningar.

I varje spår finns ett spårråd. Det är sammansatt av minst en föräldrarepresentant från varje
åldersgrupp i spåret. Skolrådet (SR) är det övergripande forumet för hela Hemängsskolan. I
SR finns representanter för föräldrar, pedagoger och elever. Rektor är beslutande i SR efter
diskussion med rådet.
Välkommen till Hemängsskolan!
Gunilla Kejonen
Rektor

