
SURSIK SKOLA - EN BRA GRUND FÖR FRAMTIDEN 

 
Skolans uppgift 
Sursik skola samlar de svenskspråkiga Pedersöreungdomarna åk. 7 – 9. Skolans uppgift är att 
ge en god fostran och en högklassig allmänbildande undervisning samt ge eleverna den 
vägkost inom olika områden som de behöver för fortsatta studier, för arbetslivet och 
vuxenlivet överhuvudtaget. 
 
Skolans målsättning 
Sursik skola vill ge eleverna högklassig undervisning i de olika läroämnena. Skolan vill 
erbjuda en positiv och trygg inlärningsmiljö, en inlärning där eleven själv är aktiv. 
Skolan vill ge eleverna en sund självkänsla. Lära eleverna att ta ansvar för samhället och 
miljön samt att umgås med andra. Sursik skola har även målet att erbjuda en inspirerande 
miljö som sporrar till kreativitet och befrämjar elevernas andliga tillväxt och mognad. 
 
 
S   SUND SJÄLVKÄNSLA 
 
U   UNGDOM FÖR UTBILDNING 
 
R   REDLIGHET MOT MIG SJÄLV OCH ANDRA 
 
S   SAMARBETE OCH SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 
 
I   INLÄRNING OCH INITIATIV 
 
K   KUNSKAP, KREATIVITET OCH KAMRATANDA 
 
Sursik skola samlar 3 årsklasser svenskspråkiga pedersöreungdomar från 14 olika byskolor. 
Sursik skola är egentligen det stället där man blir/är Pedersörebo. Från att ha varit Essebo, 
Purmobo, Lepplaxbo o.s.v. formas man under tre år till att också få en starkare 
Pedersöreidentitet. I Sursik skola får eleverna ett nytt kontaktnät. De lär sig känna andra 
ungdomar från hela Pedersöre. Detta nätverk är en viktig byggsten för framtiden.  
 
Föräldrarna/vårdnadshavarna skall känna att man tryggt kan sända sina barn/ungdomar till 
Sursik skola. Skolan skall vara en plats som även föräldrarna kan känna som sin egen. En 
positiv kontakt mellan hemmen och skolan är ytterst viktig. Ömsesidigt förtroende och stöd 
ger möjlighet till utveckling i skolan.  
 
Skolan är i mångt och mycket en spegelbild av sin tid. Dagens elever har en helt annorlunda 
bakgrund än föräldragenerationen. Som exempel kan nämnas att dagens ungdomar anser bl.a. 
det som självklart att det finns mobiltelefoner och internet, medan många i den äldre 
generationen t.o.m. haft svårt att ta till sig datorn/IT som ett hjälpmedel. Samtidigt är det 
också skolans uppgift att se framåt. Att ge positiva framtidsbilder åt eleverna är ytterst viktigt. 
Endast genom att se positivt på framtiden ger man eleverna tillräckligt med motivation och 
kraft att tillägna sig de baskunskaper och färdigheter som man kan anta att de behöver i sitt liv 
framöver. Detta betyder naturligtvis inte att man i skolan skulle låta bli att kritiskt granska 
saker och ting både i vardagen och i framtidsperspektivet. Däremot innebär det att 
förhållningssättet till det framtida livet kommer att bli positivt och nyfiket. 


