Eklidens skola
En skola där alla trivs och utvecklas optimalt

Trygg och hänsynstagande miljö
En stor skola med små klasser. Med möjlighet till ännu mindre studiegrupper inom matematik, svenska och engelska. Det bidrar till ökad
trygghet och måluppfyllnad.
Alla skolans vuxna bryr sig om, ser och känner ansvar för alla skolans
elever. Vårt aktivt arbetande elevhälsoteam jobbar för elevernas väl
både direkt och främjande. Eleverna är organiserade med kompisstödjare enligt Friends modell.

”Andra elever fick kämpa som bara den när vi
startade gymnasiet, men vi från Ekliden hade
inga problem att fortsätta hålla hög betygsnivå.”

Goda resultat
Eklidens skola ger eleverna en högkvalitativ undervisning.Vårt meritvärde ligger i Sveriges toppskikt. Även resultaten av Salsavärden och
Nationella prov visar att skolan ger våra elever en bra grund för vidare
studier.

Elevinflytande
Ekliden har som ständig målsättning att stärka elevernas inflytande.
Eleverna deltar i klassråd och arbetslagsråd där de tar upp frågor kring
undervisningen, den fysiska miljön och schemafrågor. Förutom det formella arbetet för elevinflytandet har eleverna möjlighet att påverka sin
skola i vardagen.

”Det är lätt att få möjlighet prata med våra lärare och rektorernas dörrar är oftast öppna.Vi
känner oss välkomna med våra frågor.”

”Jag känner att vi elever verkligen kan påverka
vår skola, som t.ex. när vi ville starta ett miljöråd för att kunna lyfta frågor såsom hållbar utveckling för att få en mer miljövänlig skola, ja då
händer det något.”

En skola med profilklasser
Eklidens skola erbjuder klasser med profilering såsom NO-klasser,
SAM-klasser, Internationella klasser, Teknikklasser och Särskola men
också skolans Idrottsklasser och Nacka Musikklasser vilka båda gör ett
antagningsurval genom prov. Skolan har också en klass för elever inom
autismspektrat.
Varje profil har sitt eget arbetslag med 10-12 lärare kopplat till sig.Varje
profil har också en egen korridor där den största delen av undervisningen äger rum, vilket skapar en trygg miljö för eleverna.Varje lärare
handleder 10-13 elever vilka de träffar regelbundet.

Naturvetenskapliga klasser
Inriktningen vänder sig till dig som är nyfiken på naturvetenskap, vill fördjupa och
bredda dina kunskaper i biologi, fysik och
kemi.

Välj naturvetenskapliga klasser om
du:

Aktiviteter

•

Lägerskola på Möja.
Naturhistoriska riksmuseet.
Cosmonova.
Fågelskådning.
Kolmårdens djurpark.

•
•
•

gillar att undersöka, laborera och experimentera.
vill få en mycket bra grund för framtida
studier i naturvetenskap.
är intresserad av klimat-, miljö- och
hälsofrågor.
vill uppleva mer natur och lära dig mer
om hur saker fungerar och hänger ihop.

ÅK7

Återvinningsstation.
ÅK8
Bergianska trädgården.
Käppala reningsverk.
Naturhistoriska riksmuseet.
Cosmonova.

ÅK9
Fysik på Gröna Lund.
Tekniska museet.
Skansen.
Fjärilshuset.

Breddning och fördjupning

M

er tid för NO-ämnena ger större
möjlighet till att både få uppleva mer
naturvetenskap och få fler utmaningar
i form av fördjupningslektioner. Att bredda
sina kunskaper innebär att få fler experiment,
studiebesök, undersökningar i naturen och
projektarbeten tillsammans med andra ämnen.

Fördjupning innebär en möjlighet att få arbeta
med uppgifter och laborationer med högre
svårighetsgrad. Vi erbjuder även elever en
utökad studiekurs på gymnasienivå. Efter att ha
gått i de naturvetenskapliga klasserna kommer
du att ha en mycket bra grund för kommande
studier i naturvetenskap.

Arbetsätt

D

et finns mer tid till både teoretiska och praktiska moment. Genom
teori, exkursioner, projekt och
studiebesök får eleverna arbeta med ämnena på ett varierat sätt. De laborationer
vi genomför är mer omfattande och ger
större möjlighet till ökad förståelse och
djupare kunskaper i biologi, fysik och kemi.
Att delta i naturvetenskapliga konferenser
och tävlingar ger eleverna ytterligare en
dimension i undervisningen. Naturvetenskapliga klasser har exempelvis deltagit i
Hållbar Utmaning, EUSO samt tävlingar och
Student Camps i olika länder i Sydostasien.

Har du ytterligare frågor om profilen vänligen kontakta:
Patrik Lundqvist
no.ekliden@nacka.se
Följ oss på Instagram!
@naturvetenskapliga_klasser

Samhällsvetenskapliga
klasser
Inriktningen vänder sig till dig som är extra intresserad av svenskämnet samt SO.
Du ska välja SAM-klass om du:

Aktiviteter

•
•
•

Åk 7

·vill ha fördjupad SO-undervisning
·vill utveckla din förmåga att hålla tal
·vill utveckla din läsförmåga samt ha
LÄS på schemat

Nacka Tingsrätt.
Forum för levande
historia.
Polismuseet.

Åk 8
Sveriges riksdag.
Stockholms Stadsmuseum.
Naturhistoriska riksmuséet.
Mänskliga rättigheter
med Raoul Wallenberg
Academy.

Åk 9
Hållbar utveckling med
IKEA.
Nobelmuseet.
Historiska museet.

Presentation av profilen

P

rofilen passar dig som vill fördjupa dina
kunskaper inom svenska, geografi, historia,
religion och samhällskunskap.

Den utökade tiden på schemat kommer bland
annat användas till att lära sig lässtrategier och
studieteknik samt hur man lär sig att resonera
och analysera, förmågor som är centrala i nästan alla skolämnen. Vidare kommer eleverna
få göra studiebesök samt möta representanter
från arbetslivet.
I SAM-klass arbetar vi mycket med retorik och
ett långsiktigt mål är att alla ska greja att hålla
tal inför klassen. Du kommer ha 40 minuter
LÄS i veckan. Tiden används till boksamtal och
klassdiskussioner samt såklart läsning.
Efter att ha gått i SAM-profilen kommer du
vara väl förberedd för ett teoretiskt program
på gymnasiet samt fortsatta studier efter det.

Har du ytterligare
frågor om profilen
vänligen kontakta:
Fredrik Rönström
fredrik.ronstrom@
nacka.se
Följ oss på Twitter!
@Ekliden-SAM
Följ oss på Instagram!
@ekliden_sam

Internationella klasser

Inriktningen vänder sig till dig som är
intresserad av engelska och att samarbeta med elever i andra länder kring olika
projekt.
Du ska välja internationell profil om
du:

Aktiviteter

•

Åk 7

•
•
•

vill ha mer tid i engelska för att
fördjupa och bredda dina kunskaper i
ämnet.
vill nätverka med människor i hela
världen.
vill lära dig mer om kultur, levnadsvillkor och aktuella händelser runtom i
världen på engelska.
vill få undervisning med ett internationellt perspektiv inom olika skolämnen.

Spela in en video om
din skola som du visar
upp för elever i andra
länder.

Åk 8
Mejlväxling med elever
från andra länder kring
en bok som vi läser
tillsammans.

Åk 9
Delta i en internationell digital filmfestival.

Presentation av profilen

I

Internationell profil har du 90 minuter extra
engelska i veckan. Det innebär att du under
din högstadietid har möjlighet att nå mycket
goda kunskaper i engelska och därmed vara
väl förberedd inför fortsatta studier, i och
utanför Sverige.
Du kommer att delta i flera ämnesövergripande arbetsområden där det globala perspektivet genomsyrar undervisningen. Genom olika
digitala verktyg kommer ett samarbete ske
med andra länder där vi lär om och av varandra.
Under högstadietiden kommer du att få
följa internationell nyhetsrapportering på
engelska.Vi planerar även att ha lektioner med
kanadensiska lärarstudenter från University of
Victoria i British Columbia.

Har du ytterligare
frågor om profilen
vänligen kontakta:
Charlotte Lundberg
charlotte.lundberg@
nacka.se
Johan Änggårdh
johan.anggardh@
nacka.se
Sandra Melani
sandra.melani@
nacka.se

Teknik- och designklasser
Inriktningen vänder sig till dig som är
kreativ och tycker om att testa egna idéer.
Du ska välja teknik och design om
du:
•
•
•
•
•

vill designa produkter och lära dig
använda både 3d-skrivare och laserskärare.
vill arbeta med olika projekt, både egna
och tillsammans med andra.
vill lära dig att programmera i olika
miljöer.
vill besöka Vetenskapens Hus och Kista
Science Center.
vill delta i tävlingar som Finn Upp och
Teknikåttan.

Aktiviteter
Åk 7
Designa klistermärken
och dekaler.
Formge din egen nyckelbricka.
Projekt ”Pepparkakshus” - från CAD till
färdigt pepparkakshus.
Skapa labyrintkulbana.
Besöka Tekniska muséet.
Åk 8
Brobygge.
Dockhusmöbler.
Teknikåttan.
Åk 9
Bygga fordon.
Ritteknik och programmering.
Tanken är att eleverna
går från grupparbete till
mer individuella projekt.

Presentation av profilen

I

vår teknik- och designprofil kommer du att
utveckla ditt intresse för teknik och din förmåga att ta dig an tekniska utmaningar på ett
medvetet och innovativt sätt.
Du kommer få möjlighet att fördjupa dina
kunskaper om hur man kan lösa olika problem
och uppfylla behov med hjälp av teknik.
Produktutveckling handlar lika mycket om
form som funktion och i olika projekt kommer
du få vara med om att både driva och delta i
processen från idé till färdig produkt.

Har du ytterligare
frågor om profilen
vänligen kontakta:
Anders Holmgren
anders.holmgren@
nacka.se eller
Niklas Pinzke
niklas.pinzke@nacka.
se

Idrottsklasser

Presentation av profilen

Idrottsklassernas inriktning passar dig
som har ett starkt idrottsintresse, vill
fördjupa dig i idrottsämnet och vill prova
flera olika sporter.
I idrottsklasser får du:

Aktiviteter

•

Åk 7

•
•

testa många olika sporter t.ex. fäktning, klättring och segling.
idrott tre gånger i veckan
Varje höst åker vi på något vi kallar
”höstcampen”, där vi brukar campa,
paddla, vandra och leva friluftsliv

Höstcampen.

Åk 8
Höstcampen.
Elever är med och tar
hand om idrottsantagningarna.

Åk 9
Höstcampen.
Vanligt med klassresa
till Vemdalen.

D

en utökade profiltiden, leder till en
fördjupning i idrottsämnet. Aktiviteterna ger en stor bredd och erfarenheter
från många olika sporter/idrotter. Sporterna
som vi provar på sker både i närområdet men
även i andra delar av Stockholmsområdet.
Nacka sportcentrum och närheten till friluftsområden som Hellas och Nyckelviken ger stor
möjlighet till olika sportaktiviteter.
Flera idrottslärare med olika specialområden
är knutna till profilen vilket skapar stor variation och fördjupning i undervisningen.

Antagning

A

ntagningen till Idrottsklasser sker
genom färdighetstester. Antagningen
gäller elever folkbokförda i Nacka
kommun.

Har du ytterligare
frågor om profilen
vänligen kontakta:
Johan Stahre
johan.stahre@
nacka.se

Nacka Musikklasser

Med musik, glädje och kunskap bygger
våra elever sin framtid. Med utgångspunkt i den svenska körtraditionen utvecklar eleverna sin förmåga att utöva
såväl klassisk som modern musik. Ledorden för vårt arbete är medvetenhet och
ambition oavsett genre.
Presentation av profilen

Aktiviteter

Sångglädje

Åk 7

M

ed sångglädje och lust till musiken
vill Nacka Musikklasser vidare och
förnya den svenska körtraditionen.Vi
vill bidra till elevernas personliga, sociala och
musikaliska utveckling och ge erfarenheter och
upplevelser av musicerande på en konstnärligt
hög nivå.

Höstkonsert i Katarina kyrka.
Barnens julkonsert En lekfull föreställning för hela familjen i Konserthuset.

Åk 8 och åk 9
Höstkonsert i Katarina kyrka.
Luciakonserter i
Nacka Aula och
Berwaldhallen.
Vårkonserter i
Nacka Aula.

Bred undervisning

M

usikklasserna har funnits som skolform
alltsedan starten 1984 och har således
en mångårig erfarenhet av musikundervisning där körsången står i fokus.
Undervisningen inom Nacka Musikklasser är
inriktad på körsång och repertoaren omfattar
musik från många länder, epoker och genrer. Utbildningen innehåller även musikteori,
instrumentkännedom och bruksspel.Vi arbetar
med musikal och andra former av musikdrama,
gör musikresor och har utbyten med andra
musikklasser i landet.

Antagning

E

leverna antas till Nacka Musikklasser
genom provsjungningar. Går ditt barn i
årskurs 4 - 8 detta läsår? Genom att göra
en anmälan till Nacka Musikklasser så ges du
möjlighet till provsjungning om vakant plats
uppstår.

Har du ytterligare
frågor om profilen
vänligen kontakta:
Elisabeth Westlund
elisabeth.westlund@
nacka.se
Hemsida
https://www.nacka.
se/valfard-skola/
nacka-musikklasser/

Centralt läge- mitt i Nacka
Eklidens skola ligger centralt på Järlahöjden. Nära till kommunikationer, Nacka
Forum, idrottsanläggningar, Nacka aula
och grönområden.

Läs gärna mer om
oss på:
www.nacka.se/
valfard-skola/eklidens-skola

Vi nås via:
ekliden@nacka.se
08 718 97 50
Griffelvägen 15,
131 40 Nacka

