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Verksamhetschefen har ordet

Med fötterna i samtid och med blicken mot framtid 

arbetar vi för att utveckla Enköpings skolor till de 

bästa av skolor.

Att vår verksamhet, precis som övriga samhället, 

är i ständig utveckling kanske är överflödig 

information. Vår verksamhet står aldrig still och det 

är så vi vill ha det. Så länge det finns elever i skolan 

kommer vi att sträva efter förnyelse och förbättring. 

Vi ser kritiskt granskande elever och föräldrar som 

en tillgång.

Alla elever och föräldrar ska känna sig välkomna 

till en skola som tar deras synpunkter på allvar och 

som uppmuntrar till delaktighet. Att synpunkter 

tas på allvar är inte detsamma som att vi tycker lika 

och att alla får som de vill. Utveckling skapas inte 

av att alla alltid tycker likadant – olikheter berikar! 

Vi fortsätter vårt arbete med att ständigt bejaka 

elevens intresse, talang och behov. Det innebär 

att det gamla skolsystemets struktur i grunden 

måste förändras. En ny tid kräver metoder och 

förhållningssätt som är anpassade till samtid och 

framtid och inte till dåtid. 

Vi lovar att tala med er föräldrar och elever istället 

för om er.  Vi hoppas, och räknar med, att ni gör 

detsamma gällande oss. Alla barn och ungdomar i 

Enköpings kommun ska ges möjlighet att utveckla 

sitt allra bästa jag inför den egna framtiden.

Anders Härdevik

Verksamhetschef för grundskolan  

i Enköpings kommun
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Att välja skola

Barn som är födda år 2017 ska börja förskoleklass 

nästa höst. Förskoleklassen är obligatorisk. Det 

innebär att ditt barn ska gå där, om det inte finns 

särskilda skäl som talar emot. Vi uppmuntrar alla 

familjer att göra ett aktivt val av skola. Om ni inte 

väljer skola kommer barnet att placeras i en skola 

nära hemmet. Elever som går i årskurs 6 har också 

möjlighet att göra ett skolval inför årskurs 7. Infor-

mation om det skickas hem till alla berörda.

Hur platserna fördelas

Val av skola innebär inte att ditt barn är garanterad 

plats i just den skolan. Vi följer dina önskemål så 

långt det är möjligt, men ibland blir skolor fulla. Då 

sker urvalet på så vis att de barn som hör till  

placeringsområdet placeras i första hand. Du kan 

se områdena på enkoping.se/placeringsomraden.

Därefter fördelas platser utifrån relativ närhet.  

Relativ närhet betyder inte att barnet som bor  

närmast skolan, räknat i antal meter, får platsen. 

Det innebär att barnet som har längst till andra 

alternativa skolor får platsen.

De detaljerade reglerna för placering kan du läsa 

på enkoping.se/skolvalsriktlinjer

Skolval och skolskjuts

En del barn är berättigade till skolskjuts (läs mer på 

sidan 8). I sådana fall får ditt barn skolskjuts till den 

kommunala skola som finns i placeringsområdet 

där ni bor. Du kan självklart välja en annan skola åt 

ditt barn, men då har du ingen automatisk rätt till 

skolskjuts. 

Så väljer du skola

Skolvalet är öppet 1 november-15 december. Du 

loggar in i e-tjänsten på enkoping.se/skolval med 

e-legitimation för att göra din ansökan. Om ni är 

två vårdnadshavare som inte bor på samma adress 

ska båda underteckna ansökan i e-tjänsten. 

Glöm inte fritidsplats

Vill du ha fritidsplats åt ditt barn? Glöm inte att 

ansöka om det i e-tjänsten. Du kan passa på när du 

ändå är inloggad och gör skolvalet. Annars vill vi ha 

din fritidsansökan senast den 31 maj. Läs mer om 

fritidshem på sidan 7.

Besked under våren

Alla familjer får under vårterminen brev med be-

sked om skolplacering. Grundskolorna skickar se-

nare ut välkomstbrev och information om höstens 

terminsstart när det börjar bli aktuellt. 

Fristående skola

Ska ditt barn gå i en fristående skola? De fristående 

skolorna sköter sina egna köer och du vänder dig 

till dem för att söka plats. Vi ber dig ändå att logga 

in i vår e-tjänst och ange att ditt barn ska gå i en fri-

stående skola så att vi får veta det för vår planering. 

Öppet hus och infokvällar

Välkommen att besöka våra kommunala skolor då 

de håller öppet hus under skolvalsperioden. Du får 

chansen att träffa personalen och du kan passa på 

att ställa frågor. En länk till tider för öppet hus och 

infokvällar finns på enkoping.se/skolval

Har du frågor?

Behöver du hjälp med e-tjänsten eller har du frå-

gor om skolvalet? Då vänder du dig till Enköpings 

kommuns kontaktcenter på telefon 0171–62 50 00. 

Kontaktcentret är öppet under kontorstid.
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Datum för skolvalet
Skolvalsperioden pågår 1 november– 
15 december. Vill du göra ändringar måste du 

göra dem under den här tidsperioden. Fritids-

plats söker du senast 31 maj 2023.
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Förskoleklass, grundskola och 
anpassad grundskola
Förskoleklassen ska fungera som en övergång mel-

lan förskolan och grundskolan. Förskoleklassen är 

en ettårig skolform som ditt barn börjar på hösten 

det år det fyller sex år. Därefter följer grundskolan 

som är en nioårig skolform. 

Förskoleklass inte längre frivillig

Förskoleklass har tidigare varit en frivillig skolform, 

även om de absolut flesta barn har gått där. Från 

höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. 

Det betyder att alla barn ska delta om det inte finns 

särskilda skäl som talar emot. Skolplikten i Sverige 

har förlängts med ett år och blir totalt tio år i och 

med beslutet att göra förskoleklassen obligatorisk.

Förbereder för fortsatt skolgång

Syftet med förskoleklassen är att den ska stimu-

lera varje elevs utveckling och förbereda för den 

fortsatta skolgången. I förskoleklassen kombineras 

förskolans och skolans arbetssätt och metodik. Lek 

och skapande är viktiga delar. 

Ingen avgift för förskoleklass

Förskoleklass, liksom grundskola, är avgiftsfri. För-

skoleklassen omfattar 15 timmar per vecka under 

skolans terminer vilket blir totalt 525 timmar per år. 

Förskoleklass kan kombineras med fritidshem.

Anpassad grundskola

I anpassad grundskola, som tidigare hette 

grundsärskola, går elever som har en intellektuell 

funktionsnedsättning. Gemensamt för eleverna i 

anpassad grundskola är att man bedömer att de 

inte kan nå grundskolans kunskapskrav. Anpassad 

grundskola har årskurserna 1–9 och elevgrupperna 

är oftast mindre. Anpassad grundskola har ingen 

egen förskoleklass, men tar emot elever i en inte-

grerad förskoleklass och årskurs 1 om de har beslut 

om mottagande i anpassad grundskola.

Anpassad grundskola söks inte i det öppna skolva-

let. Intagning görs efter en pedagogisk, psykolo-

gisk, medicinsk och social bedömning.

Läs mer om anpassad grundskola på enkoping.se
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Fritidshem

På fritidshemmet kan barnet vara före och efter 

skoldagen samt på loven. Om du arbetar eller stu-

derar kan ditt barn i åldrarna 6-12 år få fritidsplats. 

Om du inte säger upp platsen tidigare finns den 

kvar till dess barnet slutar årskurs 6.

Du har inte rätt till en plats om barnets ena  

vårdnadshavare är arbetslös eller föräldraledig.

Så ansöker du om plats

Fritidsplats söker du i e-tjänsten Ansöka om plats i 

förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Om 

ditt barn ska börja förskoleklass till hösten, vill vi 

att du söker fritidsplats senast 31 maj för att vi ska 

kunna planera verksamheten. 

Så får du veta att du fått plats

När ditt barn får en plats på fritidshem får du ett 

placeringsbeslut hemskickat till dig.

Fritidsplatsen kostar pengar

Avgiften baseras på ditt hushålls inkomster. Därför 

är det viktigt att du lämnar rätt inkomstuppgifter i 

e-tjänsten när du har fått en fritidsplats. 

Enköpings kommun använder ett system med så 

kallad maxtaxa, vilket betyder att det finns ett tak 

för hur hög avgiften kan bli. 

Räkna ut vad platsen kostar

På vår hemsida kan du räkna ut vad just din familj 

får betala för fritidsplatsen. Du går då in på  

enkoping.se/beraknaavgift. Utförligare regler kring 

fritidshemsplacering finns också på vår hemsida.
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Modersmål, skolskjuts,  
försäkringar, skolmat och ledighet

Modersmålsundervisning

Om ni pratar ett annat språk än svenska i hemmet 

kan du ansöka om undervisning i barnets  

modersmål. Språket ska vara levande och talas 

aktivt i familjen vilket brukar betyda att ni pratar 

språket hemma varje dag. Undantag gäller Sveriges 

minoritetsspråk finska, meänkieli, jiddisch, samiska 

och romani chib. Elever som har dessa språk som 

modersmål får delta i modersmålsundervisning 

även om språket inte talas dagligen i hemmet.

Blankett för ansökan

Om du vill ansöka om modersmålsundervisning för 

ditt barn ska du fylla i en blankett som du hittar på 

enkoping.se/modersmal. Blanketten lämnar du till 

skolexpeditionen eller till klassläraren på den skola 

där barnet ska gå. 

Många språk men inte alla

Vi kan erbjuda modersmålsundervisning i många 

olika språk, men inte i alla. Du hittar en lista över 

de språk vi erbjuder just nu på enkoping.se/mo-

dersmal. Vi är skyldiga att ordna undervisning om 

det finns minst fem elever som vill läsa ett visst 

språk, och om vi kan hitta en lärare i det språket.

Skolskjuts

Barn från förskoleklass upp till årskurs 9 kan ha rätt 

till skolskjuts. Det är avståndet mellan hemmet och 

placeringsskolan som avgör. För att barnet ska kun-

na få skolskjuts måste avståndet mellan hem och 

skola vara mer än tre kilometer för årskurs F-3. Om 

det finns särskilda skäl kan ett barn få skolskjuts 

även om avståndet är kortare. Särskilda skäl kan 

vara funktionsnedsättning hos barnet. Skolskjuts 

gäller till och från skolan, man har inte rätt till skol-

skjuts till och från fritids.

Placeringsområdet styr

Rätten till skolskjuts gäller till den kommunala  

skola som ligger i barnets placeringsområde. Områ-

dena finns på enkoping.se/placeringsomraden. Om 

du väljer en annan skola för ditt barn upphör den 

automatiska rätten till skolskjuts. Detsamma gäller 

om familjen flyttar till ett nytt område men barnet 

går kvar i den förra skolan. Ett undantag finns och 

det gäller så kallad omvänd skolskjuts. Med det 

menas att barn som bor i Enköpings tätort men går 

i skolan i en kransort kan ansöka om skolskjuts. Läs 

mer på enkoping.se/skolskjuts. 

En del barn som valt en annan skola än placerings-

skolan kan i praktiken ändå åka med i befintliga 

skolbussar. Det gäller om bussarna går rätt sträcka, 

om det finns platser över och det inte innebär  

någon extra kostnad för kommunen. Det är dock 

ingen rättighet du kan räkna med.

Så får du skolskjuts

Familjer som vill ha skolskjuts för sina barn ska an-

söka om det inför varje nytt läsår.  

På enkoping.se/skolskjuts finns mer information 

och där finns även en länk till e-tjänsten där du log-

gar in med bank-id för att göra en ansökan. Om du 

inte har ett bank-id så kontaktar du kontaktcenter.

Skolskjuts vid växelvist boende

Om ni är separerade och barnet bor halva tiden hos 

vardera föräldern kan du ansöka om skolskjuts så 

länge alla andra kriterier är uppfyllda. Du läser mer 

om kriterierna på enkoping.se/skolskjuts.
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Modersmål, skolskjuts,  
försäkringar, skolmat och ledighet
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Försäkring mot olycksfall

Enköpings kommun har en olycksfallsförsäkring 

för barn och elever. Försäkringen gäller dygnet 

runt för elever i förskoleklass och grundskola. Du 

kan läsa hela försäkringsbeskedet och även hitta 

information om hur man anmäler skador på vår 

hemsida enkoping.se

Skolmat

Bra mat är viktigt för att eleverna ska orka med 

skoldagen. Därför är skolmaten gratis i Sverige. 

Maten som serveras i Enköpings kommunala skolor 

är oftast lagad från grunden. Matsedeln följer Livs-

medelsverkets rekommendationer och är anpassad 

för att maten ska vara så god och nyttig som  

möjligt, och passa så många som möjligt.

Behov av specialkost

Om ditt barn är allergiskt eller har intolerans mot 

något livsmedel ska du prata med skolan för att få 

en blankett för beställning av specialkost. Skulle 

barnets allergi förändras under skoltiden är det 

viktigt att köket meddelas. Samma sak gäller när 

barnet är frånvarande från skolan.

Ledighet utanför lov

Huvudregeln är att familjesemestrar ska förläggas 

till skolloven. Skolan kan bevilja eleven en kortare 

ledighet utanför lov. Vid speciella skäl kan längre 

ledigheter beviljas. Endast rektor kan fatta beslut 

om ledigheten gäller mer än tio dagar. Du hittar 

aktuella terminstider på enkoping.se/lasarstider.

Foto: Tina Engström



Elevhälsa
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Elevhälsan i Enköping finns till för elever från för-

skoleklass upp till gymnasiet. Elevhälsan arbetar fö-

rebyggande och främjande för att eleven ska ha en 

god hälsa och få rätt förutsättningar för inlärning. 

Elevhälsans personal samarbetar tätt med skolans 

personal för att stödja elevens utveckling mot ut-

bildningens mål.

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar med elever som har 

svårigheter att nå skolans betygkriterier eller kri-

terier för bedömning i alla ämnen. Det sker i nära 

samarbete med skolans lärare. Specialpedagogen 

hjälper också till att genomföra en utredning av 

elevens svårigheter, så att eleven kan få den hjälp 

som behövs.

Skolkurator

Skolkuratorn finns där för eleven och kan erbjuda 

kartläggande, motiverande eller stödjande samtal 

med elevens skolsituation i fokus.

Skolpsykolog

Skolpsykologen erbjuder stöd i form av samtal eller 

utredningar om elevens skolsituation och inlärning. 

Psykologen kan även hjälpa eleven vidare till andra 

vårdenheter. 

Skolläkare och skolsköterska

Skolläkaren och skolsköterskan arbetar till- 

sammans. Under sin skoltid erbjuds eleven regel-

bundet hälsoundersökningar och hälsobesök hos 

skol läkaren och skolsköterskan. Det görs även 

ryggkontroller och vaccinationer. Skolsköterskan 

har regelbundna hälsosamtal med eleven under 

skoltiden.

Särskilt stöd 
Om du känner att ditt barn behöver hjälp och stöd, 

utöver det arbete som sker på avdelningen eller i 

klassrummet, så ska du vända dig till rektorn på ditt 

barns skola.         

Foto: Tina Engström



Elevhälsa
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Från den 1 juli 2019 gäller nya bestämmelser i skol-

lagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Den 

så kallade läsa-skriva-räkna-garantin. Syftet med 

garantin är att elever i behov av extra anpassningar 

och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och 

att stödet utformas efter varje elevs behov.

Tidiga insatser

När eleverna börjar i förskoleklass kommer de ifrån 

olika miljöer och har därför varierade kunskaper 

och erfarenheter. Det blir skolans uppdrag att möta 

och tillgodose alla dessa elevers förutsättningar 

och behov. Därför behöver alla skolor ha en med-

veten strategi för arbetet med läsa-skriva-räkna- 

garantin så att alla elever får rätt förutsättningar.

I Enköping jobbar vi med språk-, läs- och skrivut-

veckling sedan flera år med ett allmänt råd som 

arbetsmodell. Forskning ligger till grund för arbe-

tet. Skolverkets riktlinjer har vi utvecklat vidare för 

att kunna kartlägga eleverna tidigt och på så sätt 

kunna sätta in särskilt stöd och anpassningar där 

det behövs. 

– Den här garantin är till för att upptäcka ytterlig-
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Tidiga insatser för tidiga resultat
heter. Inte bara till för att idfentifiera de elever som 

behöver stöd, utan även de elever som behöver 

extra utmaningar, säger Ann-Charlott Silén, förste-

lärare i förskoleklass.

Samarbeten mellan skolor

I Enköping samarbetar alla lärare i förskoleklass 

med läsa-skriva-räkna-garantin och träffas  

kontinuerligt för att säkerställa att deras arbete 

med garantin är likvärdig. Alla elever ska ha  

samma förutsättningar att klara sin skolgång.  

Behövs det sättas in extra anpassningar ska  

behovet vara identifierat redan i förskoleklass.  

Som ett extra stöd i det arbetet har vi ett lågstadie-

team bestående av olika kompetenser som lärare, 

specialpedagog och logopeder.

Vi ser att det här arbetssättet ger tydliga reslutat 

redan i förskoleklass.

– Jag har alltid haft lätt att identifiera de här elev-

erna, men nu har jag en grund att gå vidare med. 

Det är lättare att få de resurser som eleven behöver 

genom den likvärdiga kartläggningen som vi gör i 

kommunen, säger Ann-Charlott.
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Grundskolor i Enköping

Nr Skola Årskurs Sid
1  Bergvretenskolan  F–9 15

2  Bergvretenskolans anpassade grundskola  F–9 24

3  Entréskolan 4-9 15

4  Enöglaskolan F–9 16

5  Enöglaskolans anpassade grundskola F–9 24

6  Fjärdhundraskolan F–9 16

7  Grillbyskolan  F–6 17

8  Hummelstaskolan  F–6 17

9  Korsängsskolan  F–9 18 

10  Kunskapsskolan  4–9 18 

11  Lillkyrkaskolan F–6 19

12  Munksundsskolan F–6 19

13  Robinson Fanna F–5 20

14  Robinson Husberg F–5 20

15  Robinson Svedia F–5 21

16  Robinson Vårfru 6–9 21

17  Rombergaskolan F–3 22 

18  Skolstaskolan F–6 22

19  S:t Iliansskolan 4–9 23

20  Örsundsbroskolan F–9 23





Bergvretenskolan

Adress:
Kantarellgatan 1  
749 44 Enköping

Bergvretenskolan,  
årskurs F–9
Kommunal grundskola

Adress: Kantarellgatan 1  
 749 44 Enköping

Telefon:  0171-62 67 00

E-post:  bergvretenskolan@enkoping.se

Webbplats:  enkoping.se/bergvretenskolan

Rektor: Frida Johansson,  
 telefon 0171-62 67 02

Antal elever:  760

Huvudman:  Enköpings kommun
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Entréskolan 
årskurs 4–9
Fristående grundskola

Adress: Sankt Larsgatan 2 C 
 745 34 Enköping

Telefon:  010-20 70 777 (växel)

E-post:  info.enkoping@entreskolan.se 

Webbplats:  entreskolan.se

Facebook:  facebook.com.  
 Sök på Entréskolan.

Rektor: Heidi Jansson,  
 telefon 070-889 96 31

Antal elever:  140

Huvudman: AmiSgo AB

Entréskolan

Adress:
Sankt Larsgatan 2 C 
745 34 Enköping

Foto: A
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Enöglaskolan,  
årskurs F–9 
Kommunal grundskola

Adress: Västerleden 155 
 745 62 Enköping

Telefon:  0171-62 59 90

E-post:  enoglaskolan@enkoping.se

Webbplats:  enkoping.se/enoglaskolan

Rektor: Caroline Ojanlatva,  
 telefon 0171-62 53 90

Antal elever:  540

Huvudman: Enköpings kommun
Enöglaskolan

Adress: 
Västerleden 155
745 62 Enköping

Fjärdhundraskolan

Adress:
Skolvägen 7 
749 70 Fjärdhundra

Fjärdhundraskolan,  
årskurs F–9
Kommunal grundskola

Adress: Skolvägen 7 
 749 70 Fjärdhundra

Telefon:  0171-62 68 20

E-post:  fjardhundraskolan@enkoping.se

Webbplats:  enkoping.se/fjardhundraskolan

Facebook:  facebook.com.  
 Sök på Fjärdhundraskolan.

Rektor:  Anna Fenlacichi,  
 telefon 0171-62 68 21

Antal elever:  340

Huvudman: Enköpings kommun
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Grillbyskolan

Adress:
Storgatan 33 
749 52 Grillby

Hummelstaskolan

Adress:
Gamla vägen 34 
745 71 Enköping

Grillbyskolan,  
årskurs F–6 
Kommunal grundskola

Adress: Storgatan 33 
 749 52 Grillby

Telefon:  0171-62 66 76

E-post:  grillbyskolan@enkoping.se

Webbplats:  enkoping.se/grillbyskolan

Rektor: Maria Lindberg,  
 telefon 0171-62 68 00

Antal elever:  190

Huvudman: Enköpings kommun

Hummelstaskolan,  
årskurs F–6
Kommunal grundskola

Adress: Gamla vägen 34 
 745 71 Enköping

Telefon:  0171-62 70 50

E-post:  hummelstaskolan@enkoping.se

Webbplats:  enkoping.se/hummelstaskolan

Rektor: Eija Svedin,  
 telefon 0171-62 70 51

Antal elever:  230

Huvudman: Enköpings kommun
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Kunskapsskolan

Adress:
Friggavägen 1 
745 69 Enköping

Korsängsskolan

Adress:
Korsängsgatan 10 
745 49 Enköping

Korsängsskolan,  
årskurs F–9 
Kommunal grundskola

Adress: Korsängsgatan 10 
 745 49 Enköping

Telefon:  0171-62 67 60

E-post:  korsangsskolan@enkoping.se

Webbplats:  enkoping.se/korsangsskolan

Facebook:  facebook.com.  
 Sök på Korsängsskolan.

Rektor: Elisabeth Hellström,  
 telefon 0171-62 67 64

Antal elever: 766

Huvudman: Enköpings kommun

Kunskapsskolan,  
årskurs 4–9 
Fristående grundskola

Adress: Friggavägen 1 
 745 69 Enköping

Telefon:  08-506 912 70

E-post:  info.enkoping@kunskapsskolan.se

Webbplats:  kunskapsskolan.se/enkoping

Rektor: Lena Odén 
 telefon 076-779 76 98

Antal elever:  551

Huvudman: Kunskapsskolan i Sverige AB

Foto: Tina Engström
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Munksundsskolan,  
årskurs F–6 
Kommunal grundskola

Adress: Löparegatan 12 
 745 36 Enköping

Telefon:  0171-62 64 00

E-post:  munksundsskolan@enkoping.se

Webbplats:  enkoping.se/munksundsskolan

Rektor: Annie Lundin,  
 telefon 0171-62 64 01

Antal elever:  340

Huvudman: Enköpings kommun

Lillkyrkaskolan,  
årskurs F–6
Kommunal grundskola

Adress: Skolvägen 2 
 745 97 Enköping 

Telefon:  0171-62 66 76

E-post:  lillkyrkaskolan@enkoping.se

Webbplats:  enkoping.se/lillkyrkaskolan

Rektor: Maria Lindberg,  
 telefon 0171-62 68 00

Antal elever:  150

Huvudman: Enköpings kommunLillkyrkaskolan

Adress:
Skolvägen 2 
745 97 Enköping

Munksundsskolan

Adress:
Löparegatan 12 
745 36 Enköping
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Robinson Husberg

Adress:
Vitriskagatan 67 
749 45 Enköping

Robinson Fanna

Adress:
Gånstavägen 7 
749 42 Enköping

Robinson Fanna,  
årskurs F–5 
Fristående grundskola

Adress: Gånstavägen 7 
 749 42 Enköping

Telefon:  070-417 37 36

E-post:  fanna@robinson.nu

Webbplats:  robinson.nu

Rektor: Veronica Sandberg, 
 telefon 076-207 31 90

Antal elever:  84

Huvudman: Tellusskolan AB

Robinson Husberg,  
årskurs F–5
Fristående grundskola

Adress: Vitriskagatan 67 
 749 45 Enköping

Telefon:  070-445 54 39

E-post:  husberg@robinson.nu

Webbplats:  robinson.nu

Rektor: Veronica Sandberg, 
 telefon 076-207 31 90

Antal elever:  84

Huvudman: Tellusskolan AB

Foto: Thom
as H

enrikson

Foto: Thom
as H

enrikson
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Robinson Vårfru,  
årskurs 6–9
Fristående grundskola

Adress: Tullgatan 19 A 
 745 30 Enköping

Telefon: 0171-309 06

E-post: varfru@robinson.nu

Webbplats:  robinson.nu

Rektor: Helena Petersson,  
 telefon 070-351 24 76

Antal elever: 163

Huvudman: Tellusbarn AB

Robinson Svedia,  
årskurs F–5
Fristående grundskola

Adress: Ripgatan 32 
 745 62 Enköping

Telefon:  070-445 54 34

E-post:  svedia@robinson.nu

Webbplats:  robinson.nu

Rektor: Veronica Sandberg, 
 telefon 076-207 31 90

Antal elever:  84

Huvudman: Tellusskolan AB

Foto: Thom
as H

enrikson

Robinson Svedia

Adress:
Ripgatan 32 
745 62 Enköping

Robinson Vårfru

Adress:
Tullgatan 19 A 
745 30 Enköping

Foto: Thom
as H

enrikson
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Skolstaskolan

Adress:
Åbyvägen 8 
749 51 Enköping

Rombergaskolan

Adress:
Torgbacken 
745 39 Enköping

Rombergaskolan,  
årskurs F–3 
Kommunal grundskola

Adress: Torgbacken 
 745 39 Enköping

Telefon:  0171-62 67 40

E-post:  rombergaskolan@enkoping.se

Webbplats:  enkoping.se/rombergaskolan

Rektor: Nina Ullsten,  
 telefon 0171-62 67 41

Antal elever:  200

Huvudman: Enköpings kommun

Skolstaskolan,  
årskurs F–6
Kommunal grundskola

Adress: Åbyvägen 8 
 749 51 Enköping

Telefon: 0171-62 75 00

E-post:  skolstaskolan@enkoping.se

Webbplats:  enkoping.se/skolstaskolan

Facebook:  facebook.com.  
 Sök på Skolstaskolan.

Rektor: Johan Björnberg,  
 telefon 0171-62 75 01

Antal elever:  200

Huvudman: Enköpings kommun
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Örsundsbroskolan,  
årskurs F–9
Kommunal grundskola

Adress: Skolvägen 2 
 749 60 Örsundsbro

Telefon:  0171-62 57 24

E-post:  orsundsbroskolan@enkoping.se

Webbplats:  enkoping.se/orsundsbroskolan

Rektor: John Danielsson,  
 telefon 0171-62 57 21

Antal elever:  540

Huvudman: Enköpings kommun

S:t Iliansskolan,  
årskurs 4–9
Kommunal grundskola

Adress: Fjärdhundragatan 14 
 745 34 Enköping

Telefon:  0171-62 71 00

E-post:  iliansskolan@enkoping.se

Webbplats:  enkoping.se/stiliansskolan

Facebook:  facebook.com.  
 Sök på S:t Iliansskolan.

Rektor: Henrik Wikehult,  
 telefon 0171-62 71 02

Antal elever:  455

Huvudman: Enköpings kommun

S:t Iliansskolan

Adress:
Fjärdhundragatan 14 
745 34 Enköping

Örsundsbroskolan

Adress:
Skolvägen 2 
749 60 Örsundsbro
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Enöglaskolans  
anpassade grundskola,  
årskurs F–9
Kommunal anpassad grundskola 

Adress: Västerleden 155 
 745 62 Enköping

Telefon:  0171-62 67 37

E-post:  liselotte.granath@enkoping.se

Webbplats:  enkoping.se/anpassadgrundskola

Rektor: Liselotte Granath,  
 telefon 0171-62 67 37

Antal elever:  39

Huvudman: Enköpings kommun

Enöglaskolan
anpassad grundskola

Adress:
Västerleden 155 

745 62 Enköping

Bergvretenskolans  
anpassade grundskola,  
årskurs F–9 
Kommunal anpassad grundskola  
med inriktning träningsskola

Adress: Kantarellgatan 1  
 749 44 Enköping 

Telefon:  0171-62 67 37

E-post:  bergvretenskolan@enkoping.se

Webbplats:  enkoping.se/anpassadgrundskola

Rektor: Liselotte Granath,  
 telefon 0171-62 67 37

Antal elever:  43

Huvudman: Enköpings kommun

 

Bergvretenskolan 
anpassad grundskola

Adress:
Kantarellgatan 1  
749 44 Enköping
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Har du frågor?

Hitta mer information och gör ert val på: 

enkoping.se/skolval

Tider för grundskolornas öppet hus: 

enkoping.se/oppethus

Utbildningsförvaltningen Enköpings kommun

Kontaktcenter: 0171-62 50 00

Postadress: 745 80 Enköping

E-post: kommunen@enkoping.se



Har du frågor?



www.enkoping.se

Kontakta oss:
  
Utbildningsförvaltningen

Enköpings kommun

Kontaktcenter: 0171-62 50 00

Postadress: 745 80 Enköping

E-post: kommunen@enkoping.se


