VÄLKOMMEN TILL STAVSBORGSSKOLAN

STAVSBORGSSKOLAN
ELEVER 6–15 ÅR
Grundskola
Fritidshem
600 elever

VÄLKOMMEN TILL
ÄLTA REKTORSOMRÅDE!

Stavsborgsskolan är sedan 6 månader
evakuerade till fina evakueringslokaler
uppe på gamla Strandparksskolan i Älta.
I augusti 2023 kommer hela Stavsborgsskolan flytta in i en helt nybyggd skola.
Skolan byggs i samarbete med Nacka
kommun, Hemsö och Peab. Under byggnationen har skolan ett nära samarbete
med Friends för att skapa en trygg och fin
skolmiljö. Skolan kommer att ha plats för
cirka 1 000 barn och elever från 1 till 15
år. Läs mer på nacka.se

Jag har förmånen att leda Älta rektorsområde tillsammans med biträdande rektorer
och medarbetare. Jag har ett övergripande ansvar för den pedagogiska verksamheten och för vårt systematiska kvalitetsarbete. Den viktigaste delen i mitt uppdrag
är att skapa en likvärdig utbildning som håller högsta kvalitet samt att vi säkerställer
att vi bedriver en rättssäker verksamhet för alla våra elever.

Hösten 2020 bildas Älta rektorsområde.
I Älta område ingår sex förskolor och tre grundskolor.

De biträdande rektorerna ansvarar för en eller flera enheter i Älta. Med ett nära
ledarskap ser de till att vi erbjuder den bästa utbildningen till våra elever.
I Älta har vi en ansvarig för våra kringfunktioner så alla lärare och pedagoger kan
ägna sig åt sitt kärnuppdrag. Vi har också ett serviceteam som stödjer både elever
och medarbetare med det digitala, vår fysiska miljö samt trivseln på våra enheter.
Vi har dessutom nio kök där all mat lagas från grunden.
Att våra skolor ingår i ett större sammanhang stärker våra verksamheter och mitt
fokus är att alla ska hålla högsta kvalitet. Varje dag räknas och vi ska erbjuda lärande,
undervisning och omsorg som ger maximal utveckling för alla elever.
Våra enheter ska vara trygga, utmanande, kreativa och stimulerande arbetsplatser
för såväl elever som medarbetare. Alla ska känna växandets glädje. Vi delar Nacka
kommuns värdering; Förtroende och respekt för människors kunskap och egen
förmåga samt för deras vilja att ta ansvar.

ÄLTA REKTORSOMRÅDE BESTÅR AV

Bäckaliden förskola
Kolarängen förskola
Solängen förskola
Svanhöjden förskola
Älta gård förskola

Ältadalen förskola
Stavsborgsskolan
Sigfridsborgs skola
Älta skola

Jag har höga förväntningar på mina medarbetare och hoppas att de har lika höga
förväntningar på mig. Jag vill att du som förälder också ska ha höga förväntningar
på oss. Samarbetet med er är mycket viktigt för att vi tillsammans ska kunna stödja
eleverna under deras skoldag. Du är expert på ditt barn!
Återigen – varmt välkommen till Älta rektorsområde
Anne Sjö/Rektor

STAVSBORGSSKOLAN
Vi skapar framtid med kunskap,
engagemang och trygghet!
Stavsborgsskolan är en F-9 skola där elever och kompetenta
medarbetare känner trygghet och trivs. Det bidrar till goda elev
resultat och en bra arbetsplats med god arbetsmiljö. Vi värnar
också om att ha goda kontakter med er föräldrar.
På Stavsborgsskolan skapar vi förutsättningar för det livslånga
lärandet, från den spännande starten i förskoleklass, via det första
betyget i årskurs 6 till slutbetyget i årskurs 9.
I vårt dagliga arbete är det viktigt att visa hänsyn och respekt mot
varandra. Trygghetsarbetet är basen för vår verksamhet och vi är
stolta över att se mötet mellan de yngsta och äldsta eleverna. Det
är ett kvitto på den fina värme som finns här. Skolan präglas av fina
och respektfulla möten mellan vuxna och elever.
Lärarna möter varje elev efter deras behov och förutsättningar.
Våra pedagoger och lärare har hög ämneskompetens och höga
förväntningar på eleverna. Alla elever ska ha med sig de
baskunskaper de behöver för ett livslångt lärande.
Varmt välkommen till Stavsborgsskolan
Jimmy Svensson, Ann Goliath Pillola, Enhetschef/bitr. rektor

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.

STAVSBORGS
SKOLAN
Bra arbetsmiljö – trygghet.
Trygg skola med hjärta.
Fin och god stämning.
Lärarna vill göra sitt bästa.
Bra verksamhet.
Kompetenta, engagerade, proffsiga
pedagoger och lärare.
Vi vill utvecklas – vi är innovativa.
Respektfull och fin kontakt mellan
elever och vuxna.
Duktiga i mötet med nyanlända och
flerspråkighet.
Alla gör sitt yttersta.
God ämneskompetens.
Lugn, familjär skola.
Öppet arbetsklimat.
Alla får vara sig själva.
Varierad och proffsig undervisning.
Fokus på lärande, trygghet och ha kul.
Goda resultat.

TRYGGHETSARBETE
Till Stavsborgsskolan ska alla elever gå med glädje varje dag.
Eleverna ska ha en lugn dag på skolan och vi vuxna ska ha goda
rutiner och strukturer som bidrar till detta. Alla ska känna sig
trygga och sedda!
Vi som arbetar på skolan arbetar utifrån ett professionellt bemötande av alla. Det innebär att vi är närvarande aktiva pedagoger
som strävar efter att alla elever ska utvecklas maximalt.
Du ska som förälder och vårdnadshavare känna dig trygg i att
lämna ditt barn till oss.
På skolan har vi valt att dela upp våra gemensamma regler i fyra
nivåer. Förväntningar, Trivselregler, Klassrumsregler, Skolans regler.
Allt för att skap en trygghet och trivsel på vår skola.

ELEVERS INFLYTANDE OCH ANSVAR
Elevers delaktighet och inflytande är viktigt för att nå en maximal
utveckling. Alla lärare och pedagoger arbetar med inflytande varje
dag – det sker på många olika sätt men framförallt utifrån att alla
lärare och pedagoger arbetar utifrån ett demokratiskt förhållningssätt. Vi lyssnar på eleverna, tar in deras tankar och omsätter dem i
verksamheten.
Ett av skolans viktigaste uppdrag är att elever ska förstå vad
demokrati är. Med inflytande kommer även ansvar, elever ska med
stigande ålder kunna ta ett större ansvar för sin utbildning.

LÄRANDE
BASKUNSKAPER
För att lyckas i grundskolan och på gymnasiet behöver baskunskaperna vara på plats. Därför lägger vi stort fokus på svenska, matematik och engelska, som är grunden för de yngre eleverna, men som
också finns med som kärnämnen under hela elevens skoltid. Det
är viktigt att alla elever behärskar det svenska språket, kan grunderna i matematik och kan göra sig väl förstådd i engelska.
PRAKTISK ESTETISKA ÄMNEN
På Stavsborgsskolan möter ditt barn praktisk estetiska ämnen som
till exempel idrott och hälsa, bild, musik och slöjd. Vi har välutbildade
lärare. Våra lärare bidrar till ett lustfyllt lärande som inspirerar eleverna till att utvecklas i dessa ämnen. Vi ser fram emot att snart flytta
in på vår nya skola med inspirerande lärmiljöer i alla våra ämnen.

KULTUR OCH TRADITIONER
Eleverna ska få pröva och utforma olika uttrycksformer och upp
leva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och
skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.
Våra traditioner samt kulturupplevelser är viktiga delar i elevens
skolgång i grundskolan.
Uppleva, upptäcka, skapa och visa är ledorden för kulturen i
skolan. Ambitionen är att alla elever ska få upptäcka omvärlden,
uppleva kultur skapad av professionella konstnärer, skapa själva
och få möjlighet att visa detta. Stavsborgsskolan har en kultur- och
traditionsplan där våra många traditioner sprids ut över året.
Traditionerna skapar gemenskap, förväntan och sammanhang.

KVALITETSARBETE
Vår verksamhet styrs av skollagen och våra läroplaner för skolan.
I läroplanen framgår uppdraget att bedriva skola och vilka kunskaper elever ska ha med sig när de lämnar våra enheter.
Vårt kvalitetsarbete handlar om att alltid ifrågasätta vår verksamhet
och nå högre måluppfyllelse utifrån våra styrdokument, skollagen
och läroplanerna. Vi följer aktuell forskning för att stå i framkant i
alla våra verksamheter.
Dokumentation och utvärdering är viktiga redskap som gör att
alla pedagoger är väl förtrogna med uppdraget och att arbets
grupperna är välorganiserade och välplanerade. På så sätt erbjuder
vi en kvalitetssäkrad och inspirerande verksamhet för våra elever
varje dag.

Som en del i vårt kvalitetsarbete har skolledningen kvalitetsdialoger
med varje team tre gånger per läsår där den pedagogiska verksamheten diskuteras för att ständigt höja kvaliteten. Teamen utvärderar
sin verksamhet flera gånger under året och skolledningen arbetar
nära tillsammans med teamledare.

