
Lustfyllt lärande  
i trygg miljö med sikte  

på framtiden!



Om Neglinge skola
På Neglinge skola bygger vi kunskaper från grunden med utgångs-
punkt i barnets förståelse av sin omvärld. Vi samarbetar med försko-
lor i närområdet för att trygga övergången till skola och start i försko-
leklass. 

På Neglinge skola har vi en lärarledd och kommunikativ undervisning 
där essensen utgörs av reflektion och interaktivitet. På så vis bygger 
eleverna kunskaper som håller för mycket höga studieresultat som lig-
ger bland de bästa i Sverige.

Skolan är belägen i en gammal anrik och kulturmärkt byggnad som 
ligger nära Saltsjöbanans station mitt i hjärtat av byn. Här finns en 
härlig och inspirerande skolgård nära skog och hav. Lek och skola flä-
tas in i varandra där fritidsverksamheten får en central roll i elevernas 
kunskapsresa.  

Vår vision är att skapa en trygg, utmanande och rolig  
mötesplats med sikte på framtiden för alla barn och  
vuxna varje dag. 

Vi vill att varje barn ska hitta sin väg till kunskap och på vägen skaffa 
sig en bra självkänsla samt vänner för livet. Skolan erbjuder en god 
studiemiljö som ger lust och inspiration att lära och som utvecklar 
elevernas självförtroende, inflytande och förmåga att ta ansvar. Kul-
tur, tradition och framtid präglar vårt arbete. En härlig blandning av 
gammalt och nytt!

Vi arbetar dagligen med att stimulera till ett livslångt lärande. Alla 
elever ska få en hållbar grund av kunskaper, kompetenser, förmågor 
och värderingar inför framtiden. 

Vi arbetar dagligen med att 
stimulera till ett livslångt 

lärande med framtiden i fokus.



Hjärnstark genom rörelse
Vi vet att barn som får röra sig har lättare att lära och koncentrera sig.
Neglinge skola arbetar aktivt för att skapa många tillfällen till rörelse
under skoldagen, både i klassrummet och under raster. Vi satsar på
rörelse i form av extra motorikträning, friluftsliv, extra simstöd,  
uppstyrd rastaktivitet och rörelse i undervisningen. Varje barn är ute 
varje dag oavsett väder. Samtliga raster är uteraster.

Hjärnan vill ha roligt, så det 
ska vara roligt att lära!

Undervisning baserad på 
forskning
Neglinge skola är en del av Saltsjöbadens rektorsområde där det 
centrala är att skapa undervisning på vetenskaplig grund. Lärarna 
inom rektorsområdet deltar aktivt i forskning om didaktik. De träf-
fas regelbundet inom sina respektive ämnesdiscipliner för att skapa 
ett framgångsrikt lärande. 

Språk och matematik hänger ihop. Kommunikativ undervisning 
ger eleverna möjlighet att reflektera och lära sig av varandra. Med 
Dynamisk matematik vill vi göra matematiken spännande och ut-
manande. Med utgångspunkt i det konkreta och visuella fördjupar 
vi förståelsen och gör det svåraste till det lättaste. Matematik är så 
mycket mer än siffror, regler och formler. Vi använder oss av me-
toder från Japan och Singapore, som är två av de länder som lyckas 
bäst i internationella kunskapsmätningar.

På Neglinge skola löper temat ”Hela skolan läser” över hela läsåret. 
Läsningen är alltid i fokus i alla ämnen. Språket utgör grunden för 
all kunskap. Vi blir till genom språket. Forskning visar också hur allt 
lärande börjar med språket. 



Hållbara måltider
Neglinge skola har kök i egen regi. Vi strävar efter att barnen ska få en 
så positiv bild av mat som möjligt. Skolan vill ge barnen en kost som 
är varierad, närodlad, säsongs- och miljöanpassad samt ekologiska val 
där de gör som mest nytta. Köket eftersträvar en så ren mat som möjligt 
där prefabricerade produkter, glutamat, e-ämnen och socker minimeras. 
Stor vikt läggs även vid att främja animaliska proteiner av hög kvalitet 
som är uppfödda med god djurhållning samt ett stort varierat utbud av 
frukt och grönt i säsong.

Traditioner och kulturarv
På Neglinge skola är traditioner och kulturarv ett viktigt inslag. Vi 
uppmärksammar högtider och traditioner. Vi samarbetar med många  
externa aktörer såsom ålderdomshem, sjukhus och kyrkan. Vi har även 
skapat egna traditioner som vår fina julmarknad och vårt roliga tivoli.

Studiero och trygghet 
Neglinge skola präglas av studiero. Vi sätter ett stort värde på trygg - 
het och en harmonisk klassrumsmiljö. Vårt värdegrundsarbete kallas 
GRETA och bygger på följande kärnvärden:

Lek och skola flätas in i 
varandra där fritidsverk-

samheten får en central roll i 
elevernas kunskapsresa.

Glädje • Respekt • Engagemang • Trygghet • Ansvar 

•  Jag har rätt till kunskap utifrån mina förutsättningar

•  Jag har rätt att bli bemött med hänsyn och respekt

• Jag har rätt att känna mig trygg.

•  Jag har rätt att trivas och utveckla goda relationer

• Jag har rätt till en lugn och stimulerande miljö

• Jag får respekt genom att ge respekt

•  Jag arbetar för att skapa glädje och positiv stämning

• Jag arbetar för GRETA



Odenvägen 10, 133 38 SALTSJÖBADEN

www.neglinge.nacka.se

Telefon 08-718 97 14

Hitta hit!


