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Samskolan International startar i augusti 2019! 
 

Skolinspektionens svar kom den 29 januari med positivt besked. Ni som önskar plats 

på vår nya internationella inriktning med engelskspråkig undervisning kan nu göra 

en intresseanmälan direkt till bitr rektor Annika Billing, annika.billing@nacka.se 

 

Vi planerar start av en klass i årskurs 4 och en i årskurs 7. Besked om antagning 

skickas ut via mail den 6 mars i samband med att resultatet från årets skolval är klart. 

 

På Samskolan International kommer undervisningen i biologi, fysik, kemi, teknik och 
matematik att genomföras om 20 % på engelska. Till en början kommer undervisningen att 
inledas med att träna begrepp som finns inom de olika ämnesdisciplinerna med 
utgångspunkt i det svenska språket. Begreppsförståelsen i ämnena ska utvecklas genom en 
växelverkan mellan genomgångar och tid till egen fördjupning på engelska överfört till 
svenska – och vice versa.  

Samskolans internationalisering ingår i skolans vision och ambition att förbereda elever för 
framtiden där också världsspråket engelska utgör ett viktigt inslag. I Samskolan bygger vi 
framtidens skola med nytänkande pedagogik och ett omvärldsorienterat lärande. Den här 
satsningen är efterfrågad och stärker våra elevers kunskaper och kompetens för ett liv och 
ett yrkesliv i en globaliserad och föränderlig värld.  

Internationella samarbeten är viktiga för att stärka elevernas förutsättningar och vilja att 
bidra till en hållbar utveckling i vår globaliserade tid. Vi planerar elevutbyten med skolor i 
bland annat England, Australien och Indien. 

 

Alla som blir antagna är välkomna på ett informationsmöte senare i vår, torsdag den 28 
mars kl 1800 i Samskolans aula. 
 
Varmt välkomna med er intresseanmälan! 
 
Bästa hälsningar 
 
Britta, Annika och Max 
 

Om ni vill veta mer går det bra att kontakta någon av oss i skolledningen: 
Britta Wikman, rektor, 070 431 82 85 
Annika Billing, bitr rektor, 070 431 98 45 
Max Ljungberg, bitr rektor, 070 431 76 01 
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