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E-post: rita.coelho@varkullen.se
Mobil: 072–401 45 19
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Malin Bragner, rektor
E-post: malin.bragner@varkullen.se
Mobil: 073-522 74 34
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Välkommen till
Beskrivning Vårkullen skola och HVB
Vårkullen skola är en resursskola, belägen i Falköpings kommun, som tar emot
elever i årkurs 3 – 9. Eleverna kan antingen bo på anslutande hem för vård
och boende (HVB) eller vara boende i hemmet och gå på skolan. Olika former
av boende kan erbjudas och anpassas efter elevernas behov såsom 365
dagar/år, skolveckohem, eller inget boende. Skolan har plats för 16 elever och
vänder sig till både flickor och pojkar. Boendet har plats för 10 elever.
Skolan erbjuder alla grundskolans ämnen och arbetar efter grundskolans
timplan. På Vårkullen får eleverna ett individuellt utarbetat åtgärdsprogram
där elevens behov av särskilt stöd utreds och stödinsatser sätts in. Elevens
målsättning med skolan formuleras i åtgärdsprogrammet och utvärderas
fortlöpande i förhållande till stödinsatserna i åtgärdsprogrammet. Skolan
organiserar anpassningar för varje individ och skapar förutsättningar för att
alla elever som går på Vårkullens skola ska nå målen i årskurs 9. Elevernas
vårdnadshavare har en tät och nära kontakt med personalen på skolan.

Skolans personal består av en rektor, ett elevhälsoteam, två lärare samt
av resurspersonal från HVB-hemmet som stöttar eleverna i skolarbete
under dagtid samt finns för eleverna på fritiden om eleven bor på boendet.
Eleverna som bor på boendet erbjuds en aktiv fritid och ett strukturerat
och omsorgsfullt boende där varje elev har en kontaktperson som blir extra
viktig för eleven. På HVB delen erbjuds utredning av elever om det finns som
uppdrag från socialtjänsten.
Rektor och elevhälsa arbetar deltid och delvis på distans och lärare
och HVB personal finns dagligen i verksamheten. HVB personalen leds
av en föreståndare som finns på plats i det dagliga arbetet. Skolans
personal fortbildas i NPF, bemötandefrågor och inkluderande arbetssätt
kontinuerligt av skolans specialpedagog och får också vid behov extern
handledning av exempelvis specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
som ett led i kvalitetsarbetet på enheten. HVB personalen är utbildande i
behandlingspedagogik.
Visionen för Vårkullens skola och HVB hem är att skolan och boendet skapar
optimala förutsättningar för varje elev att nå så långt som möjligt i sin
utveckling, både skolmässigt som psykosocialt. När man lämnar Vårkullen är
man redo för nästa steg i sin utveckling såsom gymnasiestudier och att skapa
och bibehålla goda relationer till familj och nätverk.

