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VÄLKOMNA TILL 
STAVSBORGSSKOLA
BLIVANDE ÅR 7



VÅR ORGANISATION 



Skolledningen
Rektor

Strategisk ledning

Anne Sjö

Bitr. rektorer 

Enhetschefer

Jimmy Svensson 

Ann Goliath Pillola

Enhetschefer med operativt 

ansvar för sina Team och 

enheter 

Jimmy Svensson 
Bitr. rektor

Operativ chef Team 4-6, 7, 8, 

Trygghetsteam 

Ann Goliath Pillola
Bitr. rektor

Operativ chef Team F-3, 9, 

Kompassen och Elevhälsa

Team 4-6

Team 7

Team 8

Team F-3

Fritidshem

Kompassen

Team 9

Stödenheter
Specteam

Elevhälsoteam

Vaktmästeri

Kök

Administration

Digitalisering

F-6 – En klass per årskurs

7-9 – 5-6 klasser per årskurs 

Ca 590 elever 



ÄMNESLÄRARSYSTEM 7-9

• Vi har ämneslärare i årskurs 7-9 för att säkerställa rätt kompetens

• Vi har utbildade lärare

• Vi har anpassade ämneslokaler 

Vi arbetar även i arbetslag för att säkerställa:

En grupp vuxna runt en grupp elever – Årskursvis 

❑ Elevhälsan – Elever i behov av stöd

❑ Elever som behöver mer utmaning

❑ Det sociala, tex. Lära känna dagar, Studiedagar, Idrottsdagar 



UPPDRAGET



VÅRT UPPDRAG 



Skollagen 
Offentlighets och 

sekretesslag 
Socialtjänstlagen Barnkonventionen 

Läroplanerna

Enheternas tolkning av uppdraget 



”Vi har förtroende och respekt för 

människors kunskap och egna förmåga 

– samt för deras vilja att ta ansvar.”

VISION OCH 

VÄRDERING

ÖPPENHET OCH MÅNGFALD



Elevens tid på skolan ska rusta eleven för fortsatt resa efter grundskolan. 

Fylla elevens ryggsäck med nödvändiga kunskaper som krävs för den enskilda 

elevens fortsatta kunskapsresa genom livet där gymnasiet som första anhalt. 

Betyget är biljetten för att kunna kliva ombord och söka den destination som eleven 

önskar bege sig till, kunskaperna är kartan och kompassen för att hitta fram 



VÅRA ELEVER I ÅRETS ÅR 7 SÄGER 



Roligt och 

spännande att 

börja i högstadiet 

Spännande att få 

nya klasskamrater 

och börja på ny 

skola 

Lite pirrigt men det 

blev jättebra 

Det är friare att gå 

på högstadiet 
Det är lite friare på

raster

Hade gått i samma 

skola i 6 år så kul 

med ny miljö

Jag är så glad att jag 

hamnade i min 

klass

Bra klassindelning,

först var jag lite 

orolig men det blev 

jättebra 



Lärarna är inte så 

stränga, vilket 

känns bra  

Kamraterna är

snälla

Trivs jättebra

Studierna har gått 

jättebra Tydligt från lärarna 

vad som ska göras 

och lämnas in 

Var orolig för mer 

läxor och mer 

stress, men så blev 

det inte 

Alla lärare är 

tydliga med arbetet 

som ska göras

Bra lärare 



Som elev får man 

mer ansvar än på 

mellanstadiet 

De andra eleverna 

är snälla, roliga och 

inte stökiga 

Bra och snälla 

lärare 

Maten är alltid 

jättebra Lärarna är väldigt 

duktiga och förstår 

oss elever 

Stavsborgsskolan är 

en bra skola 

Det finns en 

cafeteria 



VANLIGA FRÅGOR INFÖR 
HÖGSTADIET  



Är det mycket hemarbete/läxor?

Det beror lite på ämne och vad man som elev har behov av. I vissa ämnen är det läxor varje vecka medan i 
andra ämnen är det få läxor

En del elever vill förbereda sig mer hemma eller repetera, då kan eleven planera det hemarbetet tillsammans 
med sin lärare.

Är skoldagarna långa?

Ett individuellt schema finns för varje elev på InfoMentor och där kan start och sluttid variera över veckan. 
Alla klasser/elever har ändå lika många timmar, kopplat till den årskurs de tillhör och timplanen som är lika 
för alla kommunala skolor i Nacka. 

Har man många prov på högstadiet?

Lärare och elever ansvarar tillsammans för att arbetsbelastningen ska bli jämnt fördelad över terminen. Vi 
har kommit överens om att inte ha fler än två prov per vecka. Bedömning kan ske på många olika sätt, det 
behöver inte ske via ett prov. Formativ bedömning är viktig och det sker som återkoppling och respons på 
elevernas arbeten löpande under läsåret. Summativ bedömning sker mer vid prov och diagnoser. 



Vilken hjälp kan man få om man behöver extra stöttning i något ämne?

Det första vi erbjuder är extra anpassningar i klassrummet. Det kan handla om inläst material, en särskild 
placering i klassrummet, att läraren hjälper till att dela upp eller prioritera bland elevens uppgifter.

Om detta inte är tillräckligt så kommer mentor i samråd med vårdnadshavare att kartlägga elevens behov 
och koppla in skolans elevhälsoteam, då kan eleven erhålla tex. stöd av en Speciallärare. 

Hur hanterar skolan mobiltelefoner?

Det är inte tillåtet att använda mobilen under lektionstid. Eleverna lämnar in sina mobiltelefoner inför varje 
lektion i en särskild mobillåda. När lektionen är slut får man tillbaka mobilen. Inför kommande läsår kommer 
vi fundera kring om vi ska ha en mobilfri skola helt under hela skoldagen. 

Hur får man som förälder information från skolan?

Vi använder oss av InfoMentor där man får veta om närvaro och bedömningar samt även vilka kurser som 
nu pågår och även läxor. Här får man också allmän information från skolledning eller lärare. 

När är det utvecklingssamtal?

Vi inleder terminerna med ett tidigt utvecklingssamtal (eller välkomstsamtal ht åk 7). Där har man tillfälle att 
planera arbetet för terminen och sätta upp individuella mål.



Utrustning

Får eleverna en dator?

Ja, alla elever får tillgång till en digital enhet, en Chromebook.

Får man använda sin digitala enhet hemma?

Man får använda sin chromebook hemma. Var bara noga med att ta tillbaka den laddad och klar till skolan 
varje skoldag.

Får eleverna skåp?
Ja alla elever har tillgång till ett låsbart skåp. Det varierar om det är med nyckel eller om man behöver ha 
med ett eget hänglås.



Måltider

Hur är det kring skolmaten?

Lunch lagas i skolans kök och serveras på bestämd lunchtid. Det finns en salladsbuffé och ofta två olika 
rätter att välja på. Kökets kockar och köksbiträden lagar väldigt god mat! 

Hur anmäler man specialkost och allergier?

I samband med skolstart lämnas en blankett där man kan ange allergier. Har en elev behov av specialkost ska 
detta tas upp i skolans Elevhälsoteam där beslut fattas. 

Finns det chans att köpa mat eller dryck?

Ja vi har en cafeteria som har öppet under vissa tider. Där kan man t ex handla smörgås, juice, smoothies 
eller annan förtäring av lättare slag.

Får man ha med sig frukt eller smörgås till skolan?

Ja det går bra att ha enklare förtäring om man behöver.



Övriga frågor

Hur många elever är det i varje klass? 

Ca 25-27 elever/klass.

Har alla elever språkval? 

Ja, man väljer ett av språken tyska, franska eller spanska. Finns det starka skäl att avstå språkval så pratar vi 
om det tillsammans, innan man då får annat språkval som svenska och/eller engelska.

Hur många lärare möter en elev? 

En elev i år 7 kan ha upp till tolv olika lärare, men behåller dem ofta under alla tre åren.

Får man önska kompisar att gå med i samma klass när man börjar åk 7?

Berätta för läraren i åk 6 om det finns särskilda önskemål. Det är inte säkert att vi kan tillmötesgå just det ni 
önskar, men vi strävar efter alla ska få med sig minst en trygg klasskamrat i den nya klassen. 



NY SKOLA



NY SKOLA

• Från läsåret 2021 – 2022 flyttar vi till fina 
evakueringslokaler uppe vid Strandparksskolan

• Under våren ska vi få till att blivande år 7 får komma till 
lokalerna och hälsa på

• Det är mycket fina och väl anpassade lokaler

• Från läsåret 2023 – 2024 kommer vi flytta in i helt 
nybyggd skola med fantastiska lokaler  





SKOLVALET 

• 12 Jan – 1 Feb 

• Ansökan görs i Nacka 24

• 10 Mars – Besked om plats i Nacka 24

• Utbildningsenheten placerar elever utifrån vår kapacitet 

• Utbildningsenheten fattar beslut om placering enligt Närhetsprincipen

Skolstart 17 Augusti 



Ann Goliath Pillola
ann.goliathpillola@nacka.se

070-4319359

Jimmy Svensson
jimmy.svensson@nacka.se

070-4318984

Anne Sjö – Rektor 
070-4318815
anne.sjo@nacka.se

Välkomna till oss! 

KONTAKTUPPGIFTER 
www.nacka.se/stavsborg

mailto:ann.goliathpillola@nacka.se
mailto:jimmy.svensson@nacka.se
mailto:anne.sjo@nacka.se
http://www.nacka.se/stavsborg


För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


