
VI BRYR
OSS OM

Långseruds friskola

 En liten broschyr som visar vilka vi är, vad vi gör och vad vi vill 





till Långseruds friskola.
Vi bryr oss om är en slogan som genomsyrar hela vår verk-
samhet. I vår skola bryr vi oss om varandra och tar ansvar 
för naturen och vår gemensamma miljö. Idrott och hälsa 
är andra ledord i vår verksamhet och skolans hjärta är vår 
restaurang, Skafferiet. Där serveras god och näringsriktig 
mat som tillagas från grunden av lokalt producerade råva-
ror från gårdar och skogar runt Långserud. Tycker du att 
detta låter spännande? Välkommen att besöka vår skola. 
Här är dörren alltid öppen.

VÄLKOMMEN





Långseruds friskola ligger på landet omgiven av en natur-
skön miljö mitt i en levande landsbygd. Här finns ett stort 
intresse och engagemang för skolan i hela bygden. Genera-
tionsvägen mellan skolan och äldreboendet Smedgården,  
symboliserar länken mellan generationerna. Vår verksam-
het innefattar: förskolan Mörten, förskoleklass, grundsko-
lan årskurs 1-6 och fritidshem. Hos oss får alla barn möj-
lighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg och 
stimulerande miljö. En förutsättning för detta är engagerad 
och behörig personal som ser och möter varje barn.

KUNSKAP
Vi bryr oss om...



Vår restaurang Skafferiet är en samlings-
punkt i bygden. Här äter vi tillsammans både 
ung som gammal. Vi erbjuder barnen nä-
ringsriktig mat tillagad från grunden av lokalt 
producerade råvaror från gårdar och skogar 
runt Långserud. Barnen är med i köket och la-
gar maten till sina kompisar och påverkar sin 
skolmat genom ett matråd. I vår skolträdgård 
kan barnen plocka sina egna äpplen och odla 
grönsaker. Genom detta arbetssätt får elev-
erna ett helhetsperspektiv och ser hela ked-
jan fram till den färdiga måltiden på tallriken. 

MÅLTIDEN
Vi bryr oss om...





Omsorg om vår natur och miljö går hand i hand med vårt 
engagemang i hälsa och välbefinnande. Eleverna får möj-
lighet att ta miljöansvar och vår verksamhet uppmuntrar 
till hälsa och välbefinnande genom till exempel vår matfilo-
sofi - Från jord till bord - och utomhuspedagogik. 

NATUREN
Vi bryr oss om...





I Långseruds friskola bryr vi oss om var-
andra. Vi tror att alla, ung som gammal, 
är viktiga för att skapa en trygg och sti-
mulerande miljö. Skafferiets projekt 
”Från mjölktand till löstand”, leder till 
kunskap och erfarenheter mellan gene-
rationerna vilket ger eleverna värdefulla 
insikter om dåtid, nutid men också en 
beredskap inför framtiden.  

VARANDRA

IDROTT OCH HÄLSA

Vi bryr oss om...



IDROTT OCH HÄLSA
Vi bryr oss om...

I Långseruds friskola vill vi uppmuntra barns naturliga glädje och intresse för 
idrott, lek och rörelse. Vi vill med vår verksamhet inspirera våra elever till en 
hälsosam livsstil. Detta möjliggörs bland annat genom en egen gymnastik-
sal, skolgård med tennisbana, fotbollsplan, lekplatser och en egen skolskog.



Långseruds friskola drivs med en ekono-
misk förening som huvudman. Det inne-
bär bland annat att alla eventuella över-
skott går tillbaka in i verksamheten.

Skolan erbjuder: förskola, förskoleklass, 
grundskola årskurs 1-6 och fritidshem. 
Av faciliteter finns  egen skolrestaurang, 
slöjdsal, gymnastiksal, skolgård med ten-
nisbana, fotbollsplan, lekplatser och skol-
trädgård samt en egen skolskog.

Skolrestaurangen - Skafferiet - serverar 
mat lagad från grunden av lokalt produ-
cerade råvaror och har öppet för allmän-
heten: måndag-fredag 12.30-13.30.

LÅNGSERUDS FRISKOLA
661 96 LÅNGSERUD
Telefon: 0533-500 61
E-post: info@langserudsfriskola.se
www.langserudsfriskola.se
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VÄLKOMMEN TILL SKAFFERIET
Telefon: 070-316 63 78
E-post: skafferiet@langserudsfriskola.se
www.langserudsfriskola.se / skafferiet
 

FAKTA
Lite...

Långseruds friskolaJonas Byh, förbereder för dagens gäster.
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