
En plats där ungdomar från många 
olika kulturer möts och utvecklas                                                                                       

BODASKOLAN - ett bra val



På Bodaskolan arbetar vi för att alla ska 
ges lust och möjlighet att utvecklas. En 
skola med målet att alla ska känna sig 
trygga, uppskattade och delaktiga. 

VÄLKOMMEN TILL DIN FRAMTID

Borås största högstadieskola med hög andel behörig personal. En trygg skola där 
eleverna ges möjlighet att utvecklas och känner sig uppskattde och delaktiga.

”Det är många som söker sig hit men 
nästan ingen som söker sig bort”

Stefan Kristoffersen
Rektor

Eleverna trivs och upplever att de 
lär sig mycket. Ett bevis på detta 
är att 91% av eleverna som går 
på Bodaskolan är nöjda med sin 
skola, vilket är bäst resultat av alla 
högstadieskolor i Borås Stad enligt 
den årliga klimatundersökningen. 
Dessutom känner 93% av alla 
elever sig trygga vilket är näst högst 
resultat bland stadens skolor. I denna 
rankning har Bodaskolan legat i topp 
flera år i rad. 

”Högst andel trygga 
elever i Borås under 

flera år.”

En trygg och uppskattad skola

Faktaruta

Förskoleklass till åk 9
Cirka 790 elever går här 
480 elever i åk 7-9
21 klasser i åk 7-9

Kännetecknande för Bodaskolan är 
goda relationer och engagerade vux-
na, som utgår från en helhetssyn på 
elevens utveckling. 



”Flest nöjda elever 
bland Borås alla 
högstadieskolor”

KUNSKAP I TIDEN  

Bodaskolan leder vägen 
- för elevernas hälsa
Bodaskolan satsar på elevernas hälsa. 
Alla elever på högstadiet får idrott 
fyra gånger i veckan till skillnad från 
andra skolor där det brukar vara två 
till tre gånger. Detta har tidningen 
#Hashtag Borås uppmärksammat i 
sitt novembernummer.

Skolan satsar även bland annat      
varje år på terränglopp, Boda trail-
run, orientering samt en skidresa till 
Ulricehamn för alla i åk 9.  

”Åk 9 gör en skidresa till 
Ulricehamn varje år”

”Idrott fyra gånger
i veckan”

Vi satsar extra på att våra nya elever i åk 7 skall 
trivas genom tex en träff på Ymer under våren med 
sin nya klass samt en lägerskola på hösten. 
Det finns många olika sorters stöd på skolan tex 
läxhjälp, lovskola, matematikstöd, Study Group och 
den populära lördagsskolan. Vi har även mindre grupper i all NO undervisning 
samt i matematik i åk 7. Det finns även en grupp för nyanlända elever. IT används 
natruligtvis i undervisningen. 

Instrumentstationer, musikstudio 
och modern teknik  möter dig i 
Bodaskolans musikundervisning. 
Du lär dig sång, teori och spela olika 
instrument i grupp/ensamble.

Flera gånger om året får eleverna 
möjlighet att delta i olika 
uppträdanden tex lucia, avslutningar 
och 9:ornas show.

När du kommer in på Bodaskolan möts du av ett  
lugn och fågelkvitter i entrén. Skolan bygdes om för 
5 år sedan och är idag en modern och fräsch skola 
med ändamålsenliga lokaler. 

”Niorna gör en show varje år i 
Bäckängskolans aula”

Modern musikundervisning



 Åk 7 
Läger

Ymerdagen

Behörig
personal

Boda trailrun
Slalom i Ulricehamn

Framträdanden
9:ornas show Stöd vid behov

Trygghet 
Studiero

Moderna
lokaler

BODASKOLAN
Milstensgatan 25
507 42 BORÅS

Rektor: 
Stefan Kristoffersen
TEL: 0768 - 88 79 07

Välkommen till Bodaskolan
Undervisningen i idrott och hälsa
Undervisningen i musik

Länkar till filmer och artiklar:

Undervisningen i Hem och konsumentkunskap
Artikel i #Hashtag Borås
Artikel i BT om Bodaskolans rektor

https://youtu.be/qBV-KXHEnD4
https://youtu.be/HBye_R6sMEo
https://youtu.be/azyoAbfrYD0
https://youtu.be/3U-QJ0Bl9e0
https://issuu.com/hashtagboras/docs/hashtagbora_snovemberla_st/6
https://etidning.bt.se/shared/article/i-fokus-stefan-berattar-om-sin-skola-for-skolfolk-i-hela-eur/oM3G3rgj

