
Starkeborg – då och nu! 
Eller när, var och hur? Och varför?
Jo, 1991 bestämde sig ett antal engagerade föräldrar från
Hagshults och Tofteryds socknar sig för att starta en förskola
på landsbygden. Det fanns då ingen förskola utanför tä-
torterna, men det fanns många barn på landet. Alla fick hjälpa
till och dra sitt strå till stacken, med allt från att vikariera när
fröken var sjuk till att bidra till maten med potatis, äpplen eller
bär från egna odlingar. Tack vare god sammanhållning, stark
kämpaanda och många nya bebisar ute i stugorna, så kan 
kooperativet snart fira 20-årsjubileum. Förskolan har ända
sedan starten varit beläget i Svenssons vita villa i Starkeryd. 

Tofthagaskolan – då och nu! 
Eller när, var och hur? Och varför?
Jo, när Hagshults skola lades ner 1997 och hotet kom att
också Tofteryds skola skulle läggas ned, startade föräldrar och
andra engagerade bybor Tofteryds och Hagshults friskole-
förening. Tanken var att bibehålla en skola på landsbygden
och slippa långa transporter in till samhället. En fungerande
skola är oerhört viktig för att hålla landsbygden levande.

Sammanslagning –
två enheter blir en!
Nu är visionen inte längre bara en vision, det är äntligen 
verklighet!
Från och med läsåret 2006 slogs de båda föreningarna sam-
man (Starkeborgs-Tofthagaskolans Ekonomiska Förening)
och i dec 2007 sattes spaden i jorden intill Linnesjöns strand,
granne med Tallnäs stiftsgård i Sjöeryd – naturskönt så det
förslår! Om bygget håller uppsatt tidsplan, så ska inflyttning
ske till höstterminen 2009. Här ska då finnas plats för ett 
hundratal barn från förskoleålder upp till sjätte klass! 
– VILKET LYFT FÖR BYGDEN!!!

Vad är det då som är så bra med
Tofthagskolan och Starkeborg? 
Ett grundrecept som är både särpräglat men ändå garanterat
fritt från obehöriga särintressen. Vi vill att våra barn ska få den
allra bästa möjliga start i livet, och att de ska få den på
hemmaplan i en lugn, trygg och familjär miljö. Vi vill att barnen
ska slippa långa transporter, stora opersonliga barngrupper
eller klasser och en stressig och hård omvärld. Barnen i vår
verksamhet får vara barn längre, man leker med barn i alla 
åldrar.

VÅR VERKSAMHET PRÄGLAS AV:
• Trygghet och trivsel prioriteras!
Det betyder att alla kan allas namn, och känner varandra mer
eller mindre. Vi tror att det är viktigt att ha en personlig och
öppen relation till sina lärare och kamrater, en god grund till att
känna sig trygg under hela dagen.

• Det är två små enheter med små undervisningsgrupper!
Att bli sedd och hörd varje dag av både kamrater och lärare
ger en känsla av att vara betydelsefull, man är inte bara en i
mängden. Små arbetsgrupper ger också en lugnare miljö, och
leder oftast till att man bättre lär sig att ta eget ansvar.

• Personalen är handplockad och engagerad!
Såväl pedagoger som annan personal är införstådda med att
arbeta på en fristående skola kan vara både utmanande och
kreativt, men också mer energi- och arbetskrävande än ar-
betet på en ”vanlig” skola. Rektor är delaktig i verksamheten
och jobbar nära övrig personal.

• Föräldramedverkan och delaktighet är självklart!
Det är korta beslutsvägar, nära till styrelsen, och föräldrar har
ett reellt inflytande.
Man har som förälder stora möjligheter att påverka vad som
händer i skolan och på förskolan, och man är alltid välkommen
hit. Det är dessutom en nödvändighet att föräldrar deltar i olika
delar av verksamheten.

• Naturen finns på knuten!
Eftersom skolan och förskolan ligger på landsbygden är det
nära till skogen, sjön och lantbruksmiljön. Detta utnyttjas
också så ofta som möjligt i undervisningen.

Och så här säger barnen;

’’
’’

– maten är så god
– det är kul på fritids  

– våra föräldrar vet vad som händer
– vi har ingen mobbning, och ingen 

är ensam på rasten
– vi får åka till simhallen – kul!
– vi har världens snällaste busschaufför
– vi har en stor och rolig skolgård
– våra lärare bryr sig om oss

Korta fakta:
På skolan jobbar i dag 5 lärare och 1 rektor. Skolan har
plats för ett 60-tal barn, från förskola till 6:an. I dag är runt
50 barn inskrivna. 
Här finns också ett fritids med ett 20-tal barn inskrivna
och 2 personal anställda. Maten tas från köket på Tallnäs
stiftsgård.

Både förskola och skola är öppna för alla barn, man
måste alltså inte bo i just i Tofteryd eller Hagshult för att
få gå på förskola/skola. Tofthagaskolan och Starkeborg
har och har alltid haft en förkärlek för musik, tack vare
musikalisk rektor, föreståndare och pedagoger vid båda
enheterna. Detta är något som vi är mycket stolta över
och som hela bygden kan njuta av vid t ex skolavslut-
ningar och Lucia. 



Välkommen 
till nya 
Tofthagaskolan!

Vill du veta mer om skolan och undervisningen?
Ring Marlene! 0370-721 00

Vill du veta mer om förskolan och 
verksamheten där?
Ring Kerstin! 0370-69 31 04

Vill du prata med en förälder? Ring Kajsa (mamma 
till Vilma som nu går i 4:an, tidigare  Starkeborg och 
Eller ring till Anki (mamma till David som nu går i 
5:an och Elias i 1:an). 0370-69 31 24

Ring oss för mer information eller för ett besök! 
Vi ser fram emot att höra av Dig!
Läs mer på www.tofthagaskolan.net


