Välkommen till

Lustfyllt lärande
i trygg miljö med sikte
på framtiden!

Om Neglinge skola
Neglinge skola är en skola från F – åk 6 inom Saltsjöbadens rektorsområde. På Neglinge skola har vi välutbildade och legitimerade lärare
samt många förstelärare som tillsammans utvecklar skolans undervisning. Med ett kooperativt arbetssätt skapar lärarna en undervisning
som är uppgiftsorienterad och samarbetsinriktad. All undervisning
hos oss är lärarledd med försäkran om att alla elever ska nå målen. Vi
har mycket goda studieresultat, Neglinge skolas meritvärde från åk 6
ligger bland de bästa i Sverige.
Skolan ligger nära Saltsjöbanans station, Neglinge. Skolan är drygt
100 år gammal, varsamt renoverad och tillbyggd. Personal och
ca 380 elever arbetar i tre arbetslag – från förskoleklass till årskurs 6. Förskoleklass och åk 1 är integrerade i F-1 klasser. Ett väl
fungerande och utvecklat koncept. Fritidshemmet erbjuder fritidsverksamhet och barnomsorg före och efter skoldagen för barn
mellan 6 och 10 år. Fritidsklubb erbjuds elever som går i årskurs
4, 5 och 6.

Vår vision är att skapa en trygg, utmanande och rolig
mötesplats med sikte på framtiden för alla barn och
vuxna varje dag.
Vi arbetar dagligen med att stimulera till ett livslångt lärande med
framtiden i fokus. Alla elever ska få en hållbar grund av kunskaper,
kompetenser, förmågor och värderingar inför framtiden. Vi satsar på
rörelse varje dag och mat lagad från grunden.
Undervisningen ska bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet. Med metoden ”Singaporematte” får vi våra elever att lyckas med
det svåraste. Vi vill att varje barn ska hitta sin väg till kunskap och
på vägen skaffa sig en bra självkänsla samt vänner för livet. Skolan
erbjuder en god studiemiljö som ger lust och inspiration att lära och
som utvecklar elevernas självförtroende, inflytande och förmåga att
ta ansvar. Kultur, tradition och framtid präglar vårt arbete. En härlig
blandning av gammalt och nytt!

Vi arbetar dagligen med att
stimulera till ett livslångt
lärande med framtiden i fokus.

Vår värdegrund
GRETA
Glädje • Respekt • Engagemang
Trygghet • Ansvar
• Jag har rätt till kunskap utifrån mina förutsättningar.
• Jag har rätt att bli bemött med hänsyn och respekt.
• Jag har rätt att känna mig trygg.
• Jag har rätt att trivas och utveckla goda relationer.
• Jag har rätt till en lugn och stimulerande miljö.
• Jag får respekt genom att ge respekt.
• Jag arbetar för att skapa glädje och positiv stämning.
• Jag arbetar för GRETA.

Hjärnstark genom rörelse
Vi vet att barn som får röra sig har lättare att lära och koncentrera sig.
Neglinge skola arbetar aktivt för att skapa många tillfällen till rörelse
under skoldagen, både i klassrummet och under raster. Vi satsar på
rörelse i form av pulsträning, extra motorikträning, friluftsliv, extra
simstöd, uppstyrd rastaktivitet och rörelse i undervisningen. Varje barn
är ute varje dag oavsett väder. Samtliga raster är uteraster.

”Hela skolan läser ”
Nästa läsår kommer vi ha ”Hela skolan läser”, vilket innebär
att alla elever och all personal läser. All forskning visar hur
läsning stärker inlärning i alla ämnen.

Hjärnan vill ha roligt, så det
ska vara roligt att lära!

Hållbara måltider
Neglinge skola har kök i egen regi. Vi strävar efter att barnen ska få en
så positiv bild av mat som möjligt. Det ska vara gott, näringsrikt och
serveras i en lugn och trygg miljö. Skolan vill ge barnen en kost som
är varierad, närodlad, säsongs- och miljöanpassad samt ekologiska val
där de gör som mest nytta. Köket eftersträvar en så ren mat som möjligt
där prefabricerade produkter, glutamat, e-ämnen och socker minimeras.
Stor vikt läggs även vid att främja animaliska proteiner av hög kvalitet
som är uppfödda med god djurhållning samt ett stort varierat utbud av
frukt och grönt i säsong.

Musik och Bild
Redan från förskoleklass arbetar vi på Neglinge skola med estetiska
lärprocesser, såsom konstnärsprojekt och 6-års kör. Från årskurs 2
har vi en utbildad musik- och bildlärare. Varje år går skolan in i ett
”Skapande Skola” projekt som handlar om dans, film eller konst. Vi
besöker regelbundet museér och går kulturhistoriska vandringar.

Traditioner och kulturarv
På Neglinge skola är traditioner och kulturarv ett viktigt inslag. Vi
uppmärksammar högtider och traditioner. Vi samarbetar med många
externa aktörer såsom ålderdomshem, sjukhus och kyrkan. Vi har även
skapat egna traditioner som vår fina julmarknad och vårt roliga tivoli.

Samarbete
Genom ett nära samarbete med Saltsjöbadens Samskola bygger vi en
trygg övergång till högstadiet. Språkundervisningen, slöjd och hemkunskap genomförs redan under mellanstadiet på Samskolan vilket
ger möjlighet att lära känna skolmiljön på förhand. Att känna sig
trygg och respekterad av andra är en förutsättning för goda studieprestationer, vilket vi värnar högt.
Det rektorsområde som tar form i Saltsjöbaden med våra skolor professionaliseras genom att utvecklas till forskande skolor där alla våra
lärare framåt kommer att forska i sin egen undervisning. Neglinge skola
blir nu en del av Samskolans Lärarakademi i samverkan med Luleå
Tekniska Universitet.

Nästa läsår kommer
vi ha ”Hela skolan
läser”, vilket innebär att alla
elever och all personal läser.

Hitta hit!

Odenvägen 10, 133 38 SALTSJÖBADEN
www.neglinge.nacka.se
Telefon 08-718 97 14

