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Fridaskolan i Vänersborg fortsätter 
expandera och utvecklas. I augusti 
startar den helt nya gymnasieskolan 
och i november öppnar Fridaskolan 
förskola i samma anda.

– Är man nyfiken är det bara att slå 
en signal och besöka oss på skolan, sä-
ger Birgitta Arosenius, vd för Frida-
skolan AB. 

Fridaskolans vision kan sammanfattas i tre 
ord – ”att utbilda tågluffare”. Begreppet tåg-
luffare innebär kortfattat att lära sig ta ansvar 
och att se utmaningar som ett tillfälle att ut-
vecklas såväl när det gäller studier som i det 
sociala samspelet.

– Vi lägger stor vikt vid det sociala inne-
hållet på skolan. På Fridaskolan är vi tågluf-
fare, även personalen, som alla arbetar med 
en gemensam vision om hur vi på bästa sätt 
ska nå upp till läroplanens mål. Det är oerhört 
kraftfullt när alla drar åt samma håll. Sam-
tidigt är vi inte större än att alla elever blir 
sedda och också upptäcker att alla vuxna bryr 
sig. Jag tycker att vi tillsammans har skapat 
en arbetsplats där glädje och nyfikenhet do-
minerar, säger Birgitta.
 
Alla delaktiga i verksamheten
Mikael Örlin, idag rektor på grundskolan, 
minns varför han sökte sig till Fridaskolan:

– Jag inspirerades av bemötandet på sko-
lan, liksom arbetssättet där alla görs delak-
tiga; elever, lärare och föräldrar. Vi arbetar 
kontinuerligt med att utveckla verksamheten 
utifrån plattformen att viljan och lusten att 
lära har sin utgångspunkt i elevernas själv-
känsla och trygghet.  

Fridagymnasiet
I augusti startar Fridagymnasiet, även det i 
Hagaparken. 

– Vi startar med ett samhällsvetenskapligt 
och ett naturvetenskapligt program med olika 
tillvalsinriktningar. Första året inbjuds 75 
elever att tillsammans med lärare under stor 
frihet och eget ansvar vara med och utforma 
undervisningen, eller rättare sagt lärandet. 
Fridagymnasiet fortsätter i samma anda som 
grundskolan där helhetssyn, sammanhang 
och fördjupning är centrala ledord, förklarar 
Tomas Borgvall, rektor för Fridagymnasiet.
Alla elever erbjuds bland annat egna kontor 
att disponera för eget arbete samt egen bärbar 
dator under de tre studieåren. Efter tre år be-
räknas Fridagymnasiet ha cirka 225 elever. 

– Det finns fortfarande möjlighet att söka 
sig till Fridagymnasiet – vi välkomnar alla 
elever och bemöter dem också med största 
respekt.

Förskolan
Nu har Vänersborgs kommun givit klartecken 
för Fridaskolan att starta förskoleverksamhet 
i angränsande lokaler i Hagaparken. Upp till 
40 barn ges plats med start i november.

– Vi vill kunna erbjuda även de minsta 
barnen vår levande gemenskap. Det finns en 
värme i huset som är unik. Liksom i grund-
skolan är förhållningssättet en tillåtande och 
respektfull atmosfär med tydliga sociala ra-
mar. Små barn är också genuina tågluffare – 
vårt uppdrag är att bibehålla deras nyfikenhet 
och kreativitet i ett 1-19 års perspektiv, säger 
skolledare Lars Andersson. 

På Fridaskolan, där samverkan och flexibilitet präglar skolans arbete, finns en stark tilltro till personalens kompetens liksom till elevernas 
förmåga att bygga kunskap. 
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Fakta

Fridaskolan AB, som startades 1992, är ett personalägt aktiebolag som idag bedriver ut-
bildningsverksamhet på grundskolenivå i Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Idag, 
exklusivt gymnasieskola och förskola, inrymmer verksamheten 1 320 elever (varav 420 i 
Vänersborg) och ca 170 anställda.

Fridaskolan har allmän inriktning och följer den vanliga läroplanen
I koncernen ingår även det fristående utbildningsföretaget DidaktikCentrum AB som ar-
betar med skolutveckling och kvalificerad kompetensutveckling av skolpersonal. 


