


Om Igelboda skola

Vår vision om framtidens kunskaper

”Kom som du är och bygg framtidens kunskaper för en värld i för
ändring.” På Igelboda skola sätter vi barnets växande med kun
skaper utifrån ett helhetsperspektiv i centrum. Vi utgår från varje 
elevs förutsättningar och skapar möjligheter för alla att utvecklas 
med sikte på full måluppfyllelse. Språkutvecklande arbetssätt är 
integrerat i både undervisning och fritidsverksamhet, vilket också 
forskningen visar ger de bästa resultaten. Inför framtiden behöver 
våra barn och ungdomar kunskaper och kompetenser som stärker 
självförtroende och självkänsla.

Vår pedagogiska modell

I rektorsområdet samarbetar våra lärare kring undervisningens 
innehåll och form kopplat till forskning. Vi har en lärarledd och kom
munikativ undervisning där våra elever lär sig att samarbeta, reflek
tera och utvärdera sitt eget lärande. Interaktion och samspel finns 
med på alla lektioner. Det är i möten och kommunikation med andra 
som kunskaper fördjupas. Vi har en aktiv och professionell elevhälsa 
med specialpedagoger, skolsköterska, kurator, psykolog och skol
läkare som arbetar nära kollegiet kring planering av stödåtgärder.
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På Igelboda skola är det lugn 
och ro. Här råder studiero!

Vi samarbetar i team runtom eleverna

På Igelboda skola arbetar lärare och fritidspedagoger i team runt
om eleverna. Att bygga relationer med eleverna är det viktigaste 
i att skapa en trygg skola med hög trivsel. Det sker varje dag på 
Igelboda! Lärandet sträcker sig långt utanför klassrummen med ett 
omvärldsorienterat förhållningssätt. Hela världen tas in i undervis
ningen och ger både stoff och möjlighet till reflektion kring vilka 
kunskaper vi behöver i en framtid. 

Vår värdegrund

På Igelboda skola är det lugn och ro. Här råder studiero! Här finns 
en trygg miljö i det lilla formatet med engagerade och professionella 
pedagoger som bygger tillitsfulla relationer till eleverna. Alla lärare 
och pedagoger arbetar aktivt med skolans värdegrund VETA som 
bygger på följande kärnvärden: 

… att VÅGA, vara ENGAGERAD,  
känna sig TRYGG och ta ANSVAR…

Igelboda skola är en verksamhet med långa anor då skolan byggdes 
redan på 1950talet. Här finns alla faciliteter med slöjdsal, musiksal 
och idrottshall. Igelboda skola präglas av en stark gemenskap, där 
nytänkande och traditioner vävs in i lärandemiljö.



Aktiv fritidsverksamhet i en  
inspirerande miljö

Igelboda skola ligger mitt i centrala Saltsjöbaden. Vår natursköna 
skolgård inbjuder till lekfullt lärande för våra elever. Fritidsverksam
heten leder aktiviteter på raster och erbjuder möjlighet att bear beta 
teori som de mött på lektioner. Här finns möjlighet till spel och lek 
på multisportarenan, i lekställningar, i skogsdungar, på studsmattan 
och vid basketkorgen. Vi samarbetar också nära Igelboda förskola 
med en stabil övergång till förskoleklass för de barn som väljer att 
fortsätta i vår skola.
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