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Verksamheten
I Gislaveds kommun fi nns 19 grundskolor, varav 3 i Anderstorp. Det fi nns ca 4 000 elever 
inom kommunens grundskolor, drygt 1 300 elever inom gymnasieskolan tillsammans 

med ca 650 vuxenstuderande. Inom barnomsorgen, 
inklusive skolbarnsomsorg, fi nns ca 2 500 barn 
inskrivna. Det fi nns 15 stycken 0-6 skolor i kom-
munen fördelat på de tio orterna.

Barnomsorg och utbildning organiseras inom 
17 områden. Verksamheterna omfattar förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidsgårdsverksam-
het, gymnasieskola (inklusive vuxenutbildning), 
högskola samt musikskola och specialpedagogiskt 
resurscentrum.
I den administrativa områdesindelningen är 7 områ-

den integrerade med både förskola och skola. En sådan områdesindelning 
har främst syftat till att tydliggöra verksamheten i ett helhetsperspektiv 
förskola - grundskola - gymnasium.

Anderstorps Skolområde består av tre skolor; Åsenskolan, Ekenskolan och 
Töråsskolan, vilka har verksamhet från förskoleklass till årskurs 9.

Antal elever 2004
Töråsskolan 142 
Åsenskolan  488
Ekenskolan  282
Västboskolan  
- 55 vuxenstuderande
- 50 ungdomsstuderande
- ca 60 högskolestuderande på kurser

Förändringar på gång
Under våren 2004 står 3 nya förskoleavdelningar vid Töråsskolan 
klara. Verksamheten vid fritidsgården Carlo fl yttas till Åsenskolan. 
Vid Åsenskolan ska en ny- och ombyggnad ske. Skisser fi nns 
redan och man har i budgeten avsett ca 38 miljoner för bygget som 
förväntas starta 2005.

Diskussioner förs idag om Industriprogrammet på Västboskolan i 
Anderstorp ska fl yttas.  

I stort kan man säga att elevunderlaget de närmaste fem åren minskar i 
skolår 0-6, medan det ökar något i skolår 7-9.
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Barnomsorg
Arbetssätt och mål för barnomsorgen
Förskolan arbetar för en helhetssyn på barnens behov och grunden för innehål-
let i verksamheten är demokrati, solidaritet, jämlikhet och miljöfostran. Man 
strävar också mot ett målmedvetet arbete för barns språkutveckling.

Förskoleverksamhet bedrivs i förskola och i familjedaghem. Förskoleklass 
och skolbarnomsorgen är lokal- och verksamhetsmässigt integrerade med 
skolan. 

I Anderstorp bedrivs förskoleverksamheten inom 5 skolor. 

Antal platser förskolan 2004
Snickarens förskola, Granen, Eken, Lönnen: 53 platser
Solrosens förskola, Myran, Humlan, Nyckelpigan: 53 platser
Lyckås förskola, Elefanten, Isbjörnen, Pingvinen: 46 platser
Mobäck förskola: 15 platser
Törås förskola: 66 platser, 
Eleverna på Folkans- och Ågatans förskolor fl yttades 2004 till Törås förskola.
I området fi nns 9 stycken dagbarnvårdare.

Utbildning
Arbetssätt och mål för grundskolan
Alla elever ska undervisas utifrån sina förutsättningar med undersökande och elevaktiva 
arbetssätt, inte minst genom ökat utnyttjande av IT som pedagogiskt verktyg.

Utifrån individualiserade utvecklingsplaner ska varje elev ges möjlighet att nå så långt i 
sitt kunskapande som hans eller hennes förmåga tillåter. Därmed skapas bättre förutsätt-
ningar för individens självtillit och gagn för fortsatt utbildning i ett livslångt lärande.

En lärande skola ska vara fl exibel och ständigt utvecklas i takt med samhällsförändringar 
och därmed vara anpassad till nuets behov men i olika stor omfattning blicka framåt mot 
framtidens behov. Flera exempel på spännande pedagogiska arbetssätt och samverkans-
former fi nns.

Ekenskolan
Ekenkolan ligger centralt i samhället med äldre villa-
bebyggelse samt hyreshus i upptagningsområdet. Inom 
samma område ligger sporthall, simhall, bibliotek och 
kommunala musikskolan. Skog och natur ligger på gång-
avstånd. Skolan har vackra och ändamålsenliga lokaler, 
men utemiljön är dock ännu inte helt färdigställd. 
På skolan fi nns tre enheter: Bofi nken, Flugsnapparen och Svalan. I varje enhet fi nns 
förskoleklass, år 1-4 samt fritids och fritidsklubb, belägen i anslutning till kommunala 
musikskolan. 

All personal som arbetar i en enhet är organiserad i arbetslag med gemensamt ansvar för 
alla barn. En enhet har åldersintegrerad verksamhet. Varje enhet leds av en verksamhets-
ledare, som ingår i skolområdets ledningsgrupp.

Ekenskolans F-4-enhet utgör, tillsammans med Åsenskolan år 5-6 och 7-9 samt Törås-
skolan F-5, Anderstorps skolområde.

Ekenskolan
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Töråsskolan

Åsenskolan

Töråsskolan
Töråsskolan är belägen i utkanten av Anderstorp och har ca 150 
elever från förskoleklass till och med år 5. Fritidshem och fri-
tidsklubb är beläget i skolans lokaler vilka utnyttjas under skol-
dagen i samverkan mellan skola och fritidshem/fritidsklubb. I 
skolans lokaler ryms också ett bibliotek som elever och perso-
nal har lätt tillgängligt.

Personalen på skolan tar ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling och inlärning och 
genom samarbete mellan olika personalkategorier får eleverna en varierande skoldag.

De fl esta elever har nära till skolan, men det fi nns även elever med behov av skolskjuts.
 
Åsenskolan
Åsenskolan i Anderstorp är en högstadieskola med ca 350 
elever fördelade på 18 klasser. Skolan byggdes i slutet av 
1960-talet och har idag drygt 25 lärare anställda.

Gymnasium, högskola och vuxenutbildning
I Gislaveds kommun fi nns ett gymnasium, Gärdesskolan och 
Västboskolan. Skolan har ca 1 320 ungdomsstuderande från 
Gislaved, Gnosjö, Hylte m fl  kommuner samt 700 vuxenstu-

derande på olika nivåer.

Gislaveds gymnasiums industriprogram är förlagt till Västboskolan. Utbildningarna 
inom Teknisk sektor utvecklas i nära samarbete med det lokala näringslivet. Industripro-
grammet kommer i samband med KUA-projektet att fl yttas till Gärdesskolan i Gislaved. 
Genomförandet av KUA-projektet har senarelagts och riksdagsbeslut gällande gymna-
sieformen har ännu inte är fattats. Det pågår diskussioner inom GGVV- och entrepre-
nörsregionen om framtida gymnasieutbildningar. Därför är framtiden för Västboskolan i 
dagsläget oklar.

På Gislaveds gymnasium fi nns:
� Gymnasieutbildning      � Yrkeshögskoleutbildning 
� Vuxenutbildning  � Uppdragsutbildning
� Högskoleutbildning

Skolans devis är: ”Utbildning i företagarbygd med regional profi lering i ett 
internationellt perspektiv.” 
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Karta över skolorna

Ågatan

Storgatan

Brogatan

27
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Karta över förskolorna


