Bli samarbetspartner?
Strandskolan – den lilla skolan
med det stora engagemanget
Strandskolan är en Montessoriskola i Kungälv som drivs i
form av föräldrakooperativ. Engagerad personal i samverkan
med föräldrar strävar efter ett lustfyllt lärande utifrån varje
barns behov i en väl förberedd miljö.
Vi tar emot barn i från ett års ålder i vår förskoleverksamhet och
sedan kan barnen fullfölja hela sin skolgång, till och med skolår
9, hos oss. Tillsammans verkar vi för barnets lärande och sociala
utveckling utifrån Montessori-pedagogikens helhetssyn. Varje barn
ska uppleva sitt unika värde, bevara sin nyfikenhet och tillägna sig
kunskaper som ger dem trygghet att möta ett samhälle i ständig
förändring. Pedagoger, övrig skolpersonal, föräldrar och barn har en
nära kontakt med varandra vilket skapar en trygg miljö för lärande.
Skolans ledord är:
• Respekt
• Engagemang
• Lärande

Vad betyder det att vara samarbetspartner?
Att vara samarbetspartner med en skola är ett sätt att bidra till
utvecklingen på orten och att göra något för generationen som nu
växer upp. Det är ett sätt för företag och organisationer att visa sitt
engagemang för barn och utbildning och att på ett positivt sätt
kopplas samman med det vår skola står för.
Tack vare bidrag från samarbetspartners kan skolan erbjuda både
elever och pedagoger det lilla extra som betyder så mycket. Skolans
ordinarie verksamhet finansieras helt med kommunala medel och är
inte beroende av sponsring. Bidrag från samarbetspartners går istället till sådant som ligger utöver det absolut nödvändiga. Till exempel
kan det röra sig om utrustning till skolgården, resor eller aktiviteter.

HUR KAN NI HJÄLPA TILL?
Vill ni vara med och göra Strandskolan
ännu bättre? För att förenkla samarbete
har vi förberett några paket för olika sponsringsnivåer. Stödet kan antingen vara i form
av pengar eller tjänster och produkter som
skolan efterfrågar.
GULDPARTNER
Bidrar med minst 6 000 kronor per år
Er logotyp visas:
• på hemsidan för samarbetspartners – 		
inklusive text kring verksamheten och
länk till egen hemsida
• i skolans tidning Strandbladet
• på partnerskylt inne på skolan
SILVERPARTNER
Bidrar med minst 3000 kronor per år
Er logotyp visas:
• på hemsidan för samarbetspartners
• i skolans tidning Strandbladet
AKTIVITETSPARTNER
Företag eller organisationer som bidrar
med material, pengar eller tjänster riktade
till specifika aktiviteter eller händelser.
Ert företags- eller organisationsnamn
finns med:
• i skrift om aktiviteten, exempelvis på
hemsidan eller i Strandbladet
• i samband med genomförande av
aktiviteten

Nästa steg. Nu har du fått några idéer om hur ditt företag
eller din organisation skulle kunna samarbeta med Strandskolan.
Kontakta oss gärna på sponsring@strandskolan.org och berätta
vad just ni kan erbjuda, så pratar vi mer om hur vi kan gå vidare.

www.strandskolan.org

