December 2021
SKOLVAL 2022 – Nacka Kommun – Blivande åk 7

Hej,
Nu är det snart dags för skolval och tid att fundera vilken skola ni önskar för ert barn!
Inför skolvalet är det viktigt att ni får möjlighet att skapa er en uppfattning om skolorna och i år
kommer vi att sprida information på följande sätt.
•
•
•

Under december: Broschyr och Informationsbrev skickas hem till er som har en blivande
åk7-elev i Älta.
I ovan utskick ingår även en FAQ med de vanligaste frågorna vi brukar erhålla samt en
tidsplan för skolvalet.
Den onsdagen den 16 februari inbjuds ni till informationskväll i skolans matsal klockan
17,30

Varför inte ta en tur runt skolan nu på jullovet och kika in genom fönstren i
våra lokaler hos oss här på Flädervägen.
Vi hoppas att denna information ska hjälpa er att göra ett bra val inför årskurs 7 och vi hoppas ha
ert förtroende att möta era barn till högstadiet. Vi hälsar er varmt välkomna till Stavsborgsskolan.

HEMSIDA: https://www.nacka.se/valfard-skola/stavsborgsskolan/
Följa gärna skolans Instagram: stavsborgsskolan
Kontakta oss gärna!
Jimmy Svensson – Enhetschef/Biträdande rektor: 08-7189176. jimmy.svensson@nacka.se
Ann Goliath-Pillóla – Enhetschef/Biträdande rektor: 08-7189189. ann.goliathpillola@nacka.se
Anne Sjö – Ansvarig Älta Rektorsområde / Rektor: 08-7188815. anne.sjo@nacka.se

Välkommen till Stavsborgsskolan
Alla härliga pedagoger och Skolledningen
Jimmy, Ann och Anne

Tidsplan:
• Skolvalet pågår under perioden tisdag 15 februari till tisdag 8 mars 2022
• Ni gör skolvalet på plattformen – Mitt skolval. Inloggning till denna sida finns på
www.nacka.se från tisdag 15 februari. Du behöver e-legitimation.
• Besked skickas ut onsdag 23 mars
• Informationsmaterial kommer från respektive skola där du erhållit plats i april
• Vi planerar för föräldramöte i maj, men följer de restriktioner som eventuellt kvarstår då
• Vi planerar för skolbesök för blivande elever i maj, men följer de restriktioner som
eventuellt kvarstår då
• Klassindelning skickas ut i juni
Har Ni frågor om inloggning till ”Mitt skoval” kontakta info@nacka.se
Vilka ska söka skola:
• Alla barn som ska börja i förskoleklass
• Alla elever som ska börja årskurs 7. (Elever som går på Stavsborgsskolan och önskar gå
kvar till åk 7 behöver inte göra ett skolval)
• Alla elever som önskar byta skola till kommande läsår
Var söker jag:
• Ni registrerar skolvalet på www.nacka.se – Mitt skolval.
• Ni behöver E-legitimation (ex. mobilt BankID)
• Ni kan få hjälp via Nacka kommun info@nacka.se

Du kan läsa mer på Nacka kommuns hemsida:
https://www.nacka.se/forskola-skola/forskoleklass-och-grundskola/ansok-plats-iskola/skolansokan-folkbokford-nacka/skolval-2022/

Blivande åk 7
Stavsborgsskolan
Skolarbete
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 lika många timmar, kopplat till den årskurs de tillhör och timplanen som är
lika för alla kommunala skolor i Nacka.
Är det många prov på högstadiet?
Lärare och elever ansvarar tillsammans för att arbetsbelastningen ska bli jämnt fördelad över terminen. Vi
har kommit överens om att försöka att inte ha fler än två prov per vecka. Bedömning kan ske på många
olika sätt, det behöver inte ske via endast skriftliga 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.
Hur ser det ut för elever med extra utmaningar?
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.
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.
Hur får man som förälder information från skolan?
Vi använder oss av InfoMentor där ni får information om närvaro och bedömningar samt även vilka
kurser som nu pågår och även läxor. Här får ni också allmän information från skolledning och 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.
Hur genomförs föräldramöten/utvecklingssamtal om det finns risk för smitta (Corona)?
Då vi inte kan träffas fysiskt så erbjuder vi samtal via digital plattform, t.ex. Teams. Samtalet läggs upp på
samma sätt som om vi träffades i skolan.

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. Flera i personalgruppen har tidigare arbetat inom restaurangbranschen och de lagar god
och näringsriktig mat till oss nu.
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?
Vi har en elevcafeteria 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?
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, men huvudinriktningen är att elever ska lära sig två ytterligare språk.
Hur många lärare möter en elev?
En elev i åk 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?
Vi utgår från att skapa goda pedagogiska grupper, där vi strävar efter att ha klasser som är så jämna som
möjligt, både socialt som kunskapsmässigt. Vi har överlämningsmöten med lärare i åk6 från närliggande
avlämnande skolor som ger oss ett gott underlag till att forma klasser till åk 7. Vi tar hjälp av närliggande
skolors lärare då vi formar grupper. 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.

