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EN GRUPP PEDAGOGER RUNT EN GRUPP 
ELEVER

• Varje årskurs är indelad i fyra klasser med olika färgbeteckningar, F-
klass röd, F-klass blå, F-klass gul och F-klass grön

• Samma team med pedagoger följer eleverna i årskurs F-3 och 4-6

• Eleverna har en samlad skoldag där pedagogerna arbetar med eleverna 
under hela skol- och fritidstiden

• Skola och fritidshem bildar ett team för att skapa en trygg miljö för 
eleverna fram till hämtning

• Varje klass har ett eget klassrum med tillhörande grupprum

• Varje årskurs har sina klassrum på samma avdelning och har även fina 
gemensamhetsytor

• Till årskurs 4 skapas nya klasser



UPPDRAGET



VÅRT UPPDRAG 



Kap 1-2

Skolans värdegrund och uppdrag

Mål och riktlinjer
• Normer och värden

• Kunskaper

• Elevens ansvar och inflytande

• Skola och hem

• Övergång och samverkan

• Skolan och omvärlden

• Bedömning och betyg

• Rektors ansvar 

Kap 3 

Förskoleklass 
• Syfte

• Centralt innehåll<<<

Kap 4

Fritidshemmen 
• Syfte

• Centralt innehåll

Kap 5 

Kursplaner 
• Syfte

• Centralt innehåll

• Kunskapskrav



Vår värdegrund 

Lika – Unika 

Allas lika värde 

Tillsammans ger vi barn och elever trygghet och i 
en trygg miljö växer vi. 

Eleverna ska varje dag ta till sig ny kunskap och 
våga anta nya utmaningar och våga vara nyfiken. 

I en trygg miljö vågar barn/elever ta ansvar och 
när vi känner att vi klarar av saker och att vuxna 
tror på vår förmåga växer självkänslan.

I en trygg miljö ser vi varandra och tränar vår 
empatiska förmåga varje dag. 



”Vi har förtroende och respekt för 

människors kunskap och egna förmåga 

– samt för deras vilja att ta ansvar.”

VISION OCH 

VÄRDERING

Vi arbetar med Nacka kommuns vision 

ÖPPENHET OCH MÅNGFALD



VÅR VERKSAMHET



Vi har alltid 

eleven i fokus

Vi ser varje elev

varje dag

Vi lägger grunden för ett livslångt 

lärande



Vårt systematiska kvalitetsarbete

Sigfridsborgs skola

Vår idé
Vår text

Lika Unika

Ryggsäcken 

Önskat läge  

Uppdraget 

Analys

Spaning! 

Förutsättningar 
Medarbetarskap 

Ledarskap

Organisation 

Ekonomi 

Var är vi?

Vart ska 
vi?

Hur gör 
vi?

Hur blev 
det?

Välplanerad 

verksamhet

Önskat 

läge 

Nacka kommun MÅL
Bästa utveckling för alla 

Attraktiva livsmiljöer

Stark och balanserad tillväxt

Maximalt värde för skattepengarna

ÖNSKAT LÄGE

Du som pedagog

Trygghet 

Daglig organisation 

Miljön 

Information till hemmen 



Hög kvalitet

• Arbetsro och hög kvalitet på undervisning är 

förutsättningar för maximalt lärande

• Välplanerad verksamhet

• Ordning och reda

• Fina miljöer



SAMLAD SKOLDAG I FÖRSKOLEKLASS
SKOLA – FRITIDSHEM

• Obligatoriskt att gå i förskoleklass – 10 årig grundskola

• 3 timmar per dag skola

• Resten av tiden är det fritidshemstid

• Kl 8.30 – ca 12.00 är det skoltid

• 12.00 – Lunch

• 13.00 – Fritidshemmets verksamhet tar över

• Fritidshemmet öppnar 06.30 och stänger 17.30



SKOLTID I FÖRSKOLEKLASS
• Samling

• Lek och rörelse

• Trygghet och grupptrygghet

• Olika teman

• Förberedande läs och skrivinlärningar

• Matematiska uttrycksformer

• Bygger och konstruerar,

• Observationer i naturen och närområdet och 

följer årstidsväxlingarna

• Dans, musik och drama

• Vi jobbar mycket med att bygga trygga grupper och skapa fina lär- och 
lekstunder under förskoleåret.



FRITIDSTID I FÖRSKOLEKLASS
• Efter lunchrasten är det dags för fritidshemstid.

• Under förskoleklassåret jobbar vi mycket i den egna färggruppen och 
skapar trygghet.

• Vi leker inomhus och på gården

• Vi har målarverkstad

• Vi arbetar med i-pads och lär oss grunderna i de digitala verktygen

• Vi leker och lär i vårt fina närområde till parker och skogen

• Vi arbetar med olika teman i samverkan med skolan



LÅGSTADIET

• Under hela lågstadiet ligger mycket fokus på läs och skrivutveckling och 

grundläggande matematik

• Lärarna jobbar med varierande och stimulerande metoder som väcker 

elevernas lust till lärande.

• Lärare och fritidspedagoger jobbar i nära samverkan för att skapa en 

helhet när eleverna vistas i skolan

• Fritidspedagogerna finns med under skoldagen för att stötta eleverna 

i deras utveckling

• Eleverna har flera halvklasslektioner på schemat

• God tillgång på Ipads i f-klass upp till åk 2

• Från och med åk 3 får alla elever tillgång till en egen cromebook och 

introduceras i Google Classroom



MELLANSTADIET

• Nya klasser och ny klasslärare i åk 4

• I mellanstadiet jobbar vi med både läroböcker och digitala verktyg.

• Lärarna och eleverna har ett stort kunskapsfokus och våra elever 
visar på ett stort intresse att lära.

• Lärarna använder skolans fina läge och nyttjar närheten till både natur 
och stad i undervisningen. 

• Skönlitteratur och läsning är självklara inslag i undervisningen och alla 
elever besöker ofta vårt fina och välfyllda bibliotek.

• Samarbete, delaktighet och gemenskap ger fina lektioner och skoldagar 
genom hela mellanstadiet.



PRAKTISK ESTETISKA ÄMNEN
• De praktisk estetiska ämnena är högt prioriterade och det sker många 

ämnesövergripande arbeten som gynnar elevernas kunskapsutveckling

• På skolan finns bild-, idrotts-, musik- och slöjdsalar

• I förskoleklass är musik, bild och rörelse integrerad med den ordinarie 
undervisningen

• Från årskurs 2 finns slöjd med på schemat

• Schemalagd bild och musik finns från årskurs 1



Planering av den pedagogiska verksamheten 

All planering utgår från läroplanerna som vi brutit ner i enhetens planeringsstöd

Läsårsplanering 

Teamet och lärarna finplanerar projekt i förskolan, ämnen i grundskolan och projekt och aktiviteter i fritidshemmet 

Ämnesplanering i respektive ämne 

i grundskolan

Projekt och aktivitetsplanering i 

fritidshemmet



UPPFÖLJNING AV ELEVERNAS 
LÄRANDE OCH UTVECKLING

• Tydlig och genomarbetat struktur för uppföljning och analys av alla elevernas kunskaper

• Ett nära ledarskap av såväl skolledning som lärare/pedagoger

• Teamens genomför regelbundet kvalitetsuppföljningar för att hela tiden utveckla och 
förfina undervisningen

Var är 
vi?

Vart 
ska vi?

Hur 
gör vi?

Hur 
blev 
det?



SIGFRIDSBORGSSKOLANS

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH FÖRVÄNTNINGAR

• Vi visar respekt, är artiga och rädda om varandra

• Vi använder ett vårdat språk

• Vi bidrar till arbetsro

• Vi bjuder in varandra i leken och samspelet

• Vi går inomhus

• Vi är rädda om vår gemensamma miljö

• Vi följer skolans regler

Professionellt bemötande av alla!



SAMARBETE 
SKOLA – HEM 

• Du är expert på ditt barn och vi värnar om ett nära och gott samarbete

• Du som förälder har daglig kontakt med pedagogerna vid lämning och 
hämtning

Föräldrar och elever bjuds in till:

• Startsamtal i september

• Utvecklingssamtal för uppföljning av elevernas kunskaps utveckling i 
januari/februari

• Föräldramöten en gång per termin

• Möten utifrån behov

• Information i Infomentor



ELEVHÄLSOTEAM, TRYGGHETSTEAM

• Skolan har ett stort professionellt speciallärarteam som stöttar elever i 
sin utveckling och samarbetar med alla lärare för att eleverna ska få 
maximal kunskapsutveckling.

• I elevhälsoteamet ingår även skolsköterska, skolpsykolog och kurator

• Trygghetsteamet arbetar förebyggande och främjande för att alla elever 
ska trivas så bra som möjligt



SKOLHUNDEN LUCKY

• Lucky och skolhundspedagogen läser med elever i behov av stöd

• Lugnande och mycket uppskattat av de elever som fått möjlighet 

• Forskning visar på stark läsutveckling med hjälp av läshund



RÖRELSEPEDAGOGER, TRYGGHETSPEDAGOGER 
OCH SKOLPEDAGOGER

• Vi har många pedagoger ute på rasterna varje dag, för att skapa en trygg

• Vår rörelsepedagog är ute på alla raster och skapar roliga aktiviteter 
och uppmuntrar till mycket fysisk aktivitet

• Trygghetspedagoger träffar alla elever och är alltid nära eleverna under 
hela skoldagen. De jobbar med att stärka grupen för att stärka individen. 
De har extra tid för att se och lyssna på alla elever

• Skolpedagoger arbetar i alla årskurser för att stötta och hjälpa alla elever 
under lektionstid och raster.



KULTUR OCH TRADITIONER GER VÅR 
FINA GEMENSKAP

Augusti 

Lära känna 
veckor September 

Skoljoggen

Höstvandring

Oktober 

FN Dagen  

November 

Bokveckor

Advent

December 

Lucia

Jullunch 

Julspel 

Januari 

Öppet hus 
Februari 

Alla hjärtans dag

Bokveckor 

Sigganloppet

Mars

Earth hour

April

Påsklunch

Engelsk vecka 

Valborg 

Maj

Vårvandring

Fritidshemmens dag 

Ghanadagen 

Juni

Skolavslutning 

6.Ors lunch 

Brännboll 

Nationaldag  

Juli

Sommarlo
v  

Musikprojekt i varje 

årskurs 



SKOLRESTAURANG

• Varje dag lagas god och näringsriktig mat från grunden av våra utbildade 
kockar

• Lunchen serveras med en väl tilltagen salladsbuffé

• Hembakat bröd serveras varje vecka till lunch och mellanmål

• Matsedeln får eleverna vara med och påverka

• Ett näringsriktigt varierat mellanmål serveras varje dag under 
fritidshemstiden



VIDARE STUDIER - STAVSBORGSSKOLAN

• Lärarna på Stavsborg är mycket nöjda över de kunskaper eleverna har med sig från Siggan

• Sigfridsborgsskolans elever är väl rustade för fortsatta studier på högstadiet och gör fina resultat

Vi låter ingen elev falla mellan stolarna!

Vi är måna om att alla ska lyckas!



SKOLVALET



• Förskolorna bildar smågrupper som fungerar pedagogiskt och där barnen har någon de är trygga med.

• Jämn könsfördelning

• Skapa goda pedagogiska grupper 

• Skolverkets blanketter används för generell överföring/ barn i behov av särskilt stöd används

• Vid särskilda behov besöker biträdande rektor förskolan för möte med vårdnadshavare och personal

• Grupper/klasser bildas och all inhämtad information tas hänsyn till. 

• Gruppindelning presenteras i maj/juni

INDELNING GRUPPER/KLASSER 



• 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

När Ditt barn fått plats:  

• Information skickas ut i april

• Eventuellt föräldramöte i maj

• Eventuella skolbesök i maj

• Gruppindelning skickas ut i juni

• Fritids öppet från 3 augusti

• Skolstart 17 augusti

• Eventuellt föräldramöte i september

SKOLVALET 

Skolstart 17 augusti



Susanne Sidenmark

Bitr. rektor/enhetschef
070-4318858
susanne.sidenmark@nacka.se

Mikaela Högskoog

Bitr.rektor/Enhetschef
070-4318934
mikaela.hogskoog@nacka

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

Välkomna till oss! 

KONTAKTA OSS GÄRNA

mailto:susanne.sidenmark@nacka.se
mailto:mikaela.hogskoog@nacka
mailto:anne.sjo@nacka.se


VÄLKOMNA TILL 
SIGFRIDSBORGSSKOLAN



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


