Framtidens skola idag!

Om Saltsjöbadens Samskola
Saltsjöbadens Samskola är en skola från F – åk 9 inom Saltsjöbadens
rektorsområde. På Samskolan har vi välutbildade och legitimerade lärare,
samt många förstelärare som tillsammans utvecklar skolans undervisning.
Meritvärdet från åk 9 ligger bland de högsta i Sverige.

Vår vision

Samskolan – framtidens
skola, idag! Kunskaper och
kompetenser för livet i en
föränderlig värld.

På Samskolan bygger vi kunskaper från grunden med en lärarledd och variationsrik undervisning. Kreativitet, omvärldsorientering och entreprenörskap genomsyrar ämnesövergripande teman på alla stadier.
Att känna sig trygg och respekterad av andra är en förutsättning för goda
studieprestationer, vilket utgör en självklarhet på Samskolan.

Kunskaper och kompetenser
för livet i en föränderlig värld
På Saltsjöbadens Samskola syftar undervisningen till att stärka kunskaper och
kompetenser för livet i en föränderlig värld. Vi stimulerar lust och nyfikenhet
att lära sig nytt, våga möta det främmande, utmana sitt eget tänkande och
egna föreställningar. Detta utgör den röda tråden i allt lärande. Kommunikativ
undervisning praktiseras i samtliga ämnen vilket ger eleverna möjlighet att
reflektera och lära sig av varandra.
På Samskolan får eleverna träna sig i studieteknik och källkritik. Det är av
stor vikt att lära sig kritiskt tänkande. Datorn utgör ett levande verktyg i all
utbildning idag och därför krävs särskild kunskap om nätkritik. Förvärvade
kunskaper och erfarenheter ska bära för ett livslångt lärande.

En forskande skola med
egen lärarakademi
Lärarna på skolan driver klassrumsforskning för att lära mer om vad i
undervisningen som skapar motivation och förståelse.
På Samskolan finns en Lärarakademi i samverkan med universitet och med
vetenskaplig ledning av en egen skolprofessor. Lärarna inom rektorsområdet träffas regelbundet inom sina respektive ämnesdiscipliner för att skapa
ett framgångsrikt lärande.
Språk och matematik hänger ihop. Med Dynamisk
matematik vill vi fördjupa förståelsen av matematikens språk. Matematik är så mycket mer än siffror,
regler och formler. Vi använder oss av metoder från
Japan och Singapore, som är två av de länder som
lyckas bäst i internationella kunskapsmätningar. Vi vill
göra matematiken spännande och utmanande och
begriplig genom problemlösningens olika faser.
Språket utgör grunden för all kunskap. Vi blir till genom språket. Forskning visar också hur allt lärande
börjar med språket. Läsning flätas in i alla ämnen
och på Samskolan består alla läxor av läsning!

Utbildning och personliga möten i
en stimulerande skolmiljö
På Samskolan ger skoltiden minnen för livet där den anrika skolmiljön och
naturen utanför ger förutsättningar för en intressant och lärorik utbildning.
Att få vistas i den fantastiska miljö som Samskolan erbjuder ger energi till
skolarbetet.
I skolans bibliotek möjliggörs möten med författare och platser att studera i lugn och ro. Laborationssalar i de naturvetenskapliga ämnena är väl
utrustade. Likväl salar för slöjd, hemkunskap, bild och musik. Skolan är omgärdad av faciliteter för idrott med hallar för isträning, tennis och allmän
idrott, samt fotboll. Skolgården är rymlig med möjligheter till mycket aktiviteter för både små och stora.
Elevklimatet är lugnt och tryggt. Elever är engagerade i elevråd och driver
frågor om studier, skolmiljö och elevaktiviteter.
På Samskolan blir alla sedda och vi strävar på alla vis att skapa personliga
möten. Det är mångfalden och olikheter mellan oss människor som skapar
den dynamik som behövs för ett spännande lärande i en skola som vill lämna
avtryck långt in i framtiden.

På Samskolan
blir alla sedda
och vi strävar på alla
vis att skapa personliga
möten.

Val av inriktning
På Samskolan finns möjlighet att välja mellan tre olika inriktningar från och
med årskurs 4. Dessa är Samskolan International där 20% av undervisningen genomförs på engelska, Samskolan Musik som genomförs i
samverkan med professionella musikpedagoger, Samskolan Idrott med
utbud av Fotboll och Hockey i samverkan med Saltsjöbadens IF samt inriktning Dans som leds av en professionell danspedagog. För de elever
som inte väljer någon inriktning förläggs extra tid på studieverkstad.

Samskolan är en
läsande skola.

Studieverkstad och resursteam

Våra mål

Skolan erbjuder extra studietid i form av studieverkstad där eleverna handleds
av lärare och specialpedagoger. Genom samarbete skapas en ansvarsfull, kreativ
och omtänksam miljö där vi hjälper varandra att växa och utvecklas.

Maximal utveckling: I undervisningen utmanar, inspirerar och anpassar
lärarna undervisningen med målsättning att varje elev ska nå målen och
utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar med sikte på de bästa
studieresultaten.

Samskolans restaurang med
lagad mat från grunden

Stimulerande undervisning: Alla elever möts av en stimulerande lärarledd och variationsrik undervisning.

Samskolan har egen skolrestaurang där all mat lagas från grunden. Skolan
vill ge barnen en kost som är varierad, närodlad, säsongs- och miljöanpassad
samt ekologiska val där de gör som mest nytta.

Omvärldsorientering
Saltsjöbadens Samskola samarbetar med flera skolor och universitet utom
lands. Ett brett internationellt nätverk inspirerar och ger möjlighet till språkträning i alla ämnen. I skolans visionsbild är det framtidens kunskaper som
står i centrum. I kommunikation med omvärldskontakter fördjupas förståelsen och intresset för att vara med och skapa en hållbar livsstil i vår
globaliserade tid. Det entreprenöriella lärandet lyfts fram i undervisningen.
Samskolan är en internationell ackrediterad projektskola inom Erasmus med
samarbete med flera länder som även inbegriper elevutbyten i europa.

Stärkt elevinflytande: Genom en formativ undervisning och bedömning
inbjuds eleverna till delaktighet kring sina studier och prestationer.
Trygg studiemiljö: Alla elever känner sig välkomna, sedda och trygga i
skolan. Det positiva klassrumsklimatet präglas av glädje, trygghet och stimulans vilket bidrar till god hälsa och studieresultat.

Våra värderingar
Ansvar
På Samskolan tar vi ansvar för
varandra och vår gemensamma
arbetsmiljö.
Omtanke
På Samskolan visar vi omtanke.
Vi bemöter varandra på ett trevligt
sätt och hjälper varandra att växa
och utvecklas.
Kreativitet
På Samskolan har vi positiva förväntningar på våra elever. Vi skapar
en kreativ miljö genom att utmana,
inspirera och variera. Vi vågar
pröva nya vägar.

Samskolevägen 1,
133 34 Saltsjöbaden
samskolan@nacka.se
Telefon 08-718 82 00
www.samskolan.org

