
STAVSBORGSSKOLAN

INFÖR SKOLVALSPERIODEN 
15 FEBRUARI – 8 MARS 2022



Åk F-9-skola i Älta

Drygt 650 elever går hos oss idag

Vi är ca 60 medarbetare

I åk F-6 är vi en-parallelliga

I åk 7-9 är vi sex-parallelliga

Skolområdet ligger nu i ljust läge på Flädervägen. 
Ny skola byggs på Almvägen till sommaren 2023. 



SKOLLEDNINGEN

Ann Goliath-Pillóla, enhetschef/biträdande rektor på Stavsborgsskolan

• Åk F-6, fritids, spec.teamet, SU-gruppen Kompassen samt stöd i ett par elevfrågor på högstadiet

Jimmy Svensson, enhetschef/biträdande rektor på Stavsborgsskolan

• Åk 7-9

Anne Sjö, rektor för Älta rektorsområde

• Ansvarar för övergripande frågor, samordning och ekonomi för verksamheten i Älta
• Strategisk ledare för grundskolorna och förskolorna i Älta

Thomas Björkvik, biträdande rektor på Älta skola och Stavsborgsskolan

• Närmaste chef för Skolrestauranger inom Älta RO

• Stöd i vissa elev- och trygghetsfrågor för Stavsborgsskolan



UTVECKLINGSOMRÅDEN I FOKUS FÖR OSS JUST NU 

Värdegrund och normkritik 
Trygghetsfrågor och flerårigt 
samarbete med Friends

Utveckling av elevinflytandet 
Elevråden, skolmiljön och våra 
undervisningsformer

Arbetsmiljö och studiero
Elevengagemang, elevskydds-ombud, 
regelbundna temperaturmätningar 
för trygghet och trivsel



UTVECKLINGSOMRÅDEN I FOKUS FÖR OSS JUST NU 

Kommunikation Hem-Skola 
Utvecklad kontinuerlig information 
med vårdnadshavare

Utökad förstelärarstab 
Undervisningskvalitet, höjda 
kunskapsresultat, lusten till 
lärande för alla, nya kursplaner 

Tydligare VI-känsla åk F-9 
Inre organisationen, 
stadieövergripande traditioner, 



UTVECKLINGSOMRÅDEN I FOKUS FÖR OSS JUST NU 

Samarbete med lokalsamhället 
Fritidsgården, Älta IF, ICA, Polis, 
Socialtjänst, Kyrkan med flera

Bygga ny skola
Vinster ihop i nya lokaler, 
skapa trivsamma och 
tillgängliga lärmiljöer

IT-strukturen på skolan 
Digitala program, NE-
läromedel & teknik



ELEVHÄLSOTEAMETS STÖDFUNKTIONER I SKOLAN

specialpedagoger

speciallärare

skolpsykolog

skolkurator

skolsköterskor

studie- och 

yrkesvägledare

skolläkare



LEKTIONSSTRUKTUR OCH TYDLIGHET I UNDERVISNINGEN

Exempel:

• Undervisningens mål presenteras

• Struktur för lektionen/dagen visas

• Klassplacering i lektionssalen görs

• Mobiltelefoner samlas in

• Avsatt tid för moment framgår

På SO-lektion i åk 7-9 Samlingsring i åk 2 Matematiklektion i åk 7-9 Åk3-klassrum



VI BYGGER SAKTA UPP LÄRMILJÖN TILLSAMMANS

Korridorsvrår i nuvarande paviljong för åk 4-9 

som skapas just nu tillsammans

Ritning av nya skolan som planeras 

och byggs för oss



FÖRSKOLEKLASS OCH LÅGSTADIET

Samverkande team runt elever i åk F-3:

lärare, 

förskollärare, 

fritidspersonal 

specialpedagog

Foton från våra åk F-3-klassrum under 2021



TRYGGHET, GLÄDJE OCH LÄRANDE FÖR VÅRA YNGSTA

Exempel på svenska i förskoleklass

• Lek med bokstäver, ord och meningar

• Lyssna efter första/sista ljudet i ord

• Inledande skrivutveckling och läsförståelse

• Högläsningsupplevelser och bildberättelser

Exempel på matematik i förskoleklass

• Jämföra och mäta

• Antal och siffror

• Geometriska former och mönster



BILD & SKAPANDE FRÅN FÖRSKOLEKLASS TILL ÅK 9

Exempel på elevers bildarbeten på Stavsborgsskolan under 2021 i Fkl till åk9.



ESTETISKA LÄRPROCESSER I UNDERVISNINGEN

Våra åk6-elever har planerat och redovisat arbeten om tänkta samhällen med hjälp av 

sina SO-kunskaper om ”Vårt samhälle” med fokus på arbete och pengar i ett samhälle.



DIGITALT LÄRANDE OCH IT I SKOLARBETET

• Redan från förskoleklass får eleverna arbeta med iPads i t ex svenska och matematik

• Vi prövar programmering och från åk3 har alla elever tillgång till en dator

• I mellan- och högstadiet läggs undervisningsmoment ofta upp i google classroom

• I åk 7-9 har vi under corona-tiden arbetat vid flera tillfällen på distans



UTEMILJÖN I ÄLTA NYTTJAR VI GÄRNA

Friluftsdagar



IDÉER FÖR ÄLDRE ELEVERS RASTER SOM BYGGS UPP

När restriktioner avtar nyuppstartas ett skolcafé tre dagar per vecka på em-tid i matsalen

Vi samarbetar med Älta fritidsgård två dagar per vecka så att åk 7-9 får hänga där också

Den mobila verksamheten inom Älta fritidsgård gästar oss en em per vecka



SKOLGÅRDSAKTIVITETER SKAPAS TILLSAMMANS

Rastbodar byggs och fylls på med material successivt för aktiviteter på skolgården



FOTON FRÅN FRITIDSHEMMENS DAG 2021

Exempel på fritidsaktiviteter som erbjuds våra yngre elever:

Musik och rörelse. Skapande och drama. 

Bygg och konstruktion. Spel och programmering.



IDROTT I VÅRT NUVARANDE IDROTTSTÄLT

Alla elever har idrott med idrottslärare från åk 1 i vårt fina idrottstält tills nya skolan är färdig.

Här är foton från idrottstältet då vi har årets julvolleyboll-turnering för åk 4-9 inom skolan då flera 

lag gör flaggor, hejarramsor och ibland klär ut sig lag-vis. Allt för att laget ska vinna i turneringen.



SPRÅKVAL I SKOLAN

Elever på Stavsborgsskolan lär sig förutom svenska & engelska läsa tyska, franska och spanska från åk6.



ELEVEXEMPEL FRÅN NO-ÄMNET TEKNIK

Exempel från årets åk6-elever i arbetet med temat ”Fordon och transporter”

Elevexempel på hur åk8-elever arbetat med temat ”bro och konstruktion”



MUSIK OCH SÅNG I SKOLAN

• I skolan spelar vi instrument och sjunger tillsammans med varandra.  Årets femmor lussade för oss 

alla runt om i skolan på luciadagen 2021.

• Elever har musik redan i förskoleklass. Från åk 2 har elever musik med utbildad musiklärare.



SLÖJD FRÅN ÅRSKURS 2 UPP TILL ÅRSKURS 9

Foton från 2021 i trä- och metallslöjden samt textilslöjden.



HEMKUNSKAP I ÅK6 SAMT I ÅK8 OCH ÅK9

Vi har en egen hemkunskapssal där elever får lära sig såväl näringslära som att laga mat och baka. 

Här exempel från elevers arbete i vår hemkunskapssal, som ibland används även på fritidstid.



AVSLUTNINGSFEST FÖR VÅRA NIOR

Ett par åk8-elever som har hkk hjälper till att servera och förbereda niornas avtackning. 

Här foton från förberedelser av skolrestaurangpersonalentill vårt firande i juni 2021. 



STAVSBORGSSKOLANS SKOLRESTAURANG

• Vi har ett eget tillagningskök med två större matsalar här i lokalerna på Flädervägen.

• Inskrivna elever på fritids serveras även mellanmål här.

Julbordslunch Önskekostdagar på vårkanten för klasserEn av skolans två matsalar



ÅRETS TRADITIONER FÖRSÖKER VI FIRA TILLSAMMANS



SPEXAR-TEMA PÅ VÅRKANTEN

Ibland har vi roligt tillsammans utanför lektionstiden som här i våras då elevråden röstade fram 

att på vårens spexar-dag skulle vi klä ut oss till turister och äta hotellbrunch i skolans restaurang.



NY SKOLA BYGGS TILLSAMMANS MED OSS

Här tas första spadtaget till nybyggda Stavsborgsskolan på Almvägen. Det firades i höstas med 

elevrådsrepresentanter och skolledningen tillsammans med Peab, Hemsö och Nacka kommun.



SKOLVALSPERIODEN I NACKA 15/2 - 8/3 2022

• Du gör skolval via portalen ”Mitt skolval” som du når via Nacka 
kommuns hemsida nacka.se

• Den 23 mars 2022 presenteras skolvalets utfall för 
vårdnadshavare

• Vi kontaktar under slutet av vårterminen/försommaren dig som 
vårdnadshavare med ytterligare information inför nästa läsårs 
start. 

• Överlämningar hålls med avlämnande förskolor/skolor gällande 
våra nya elever.

Varmt välkommen till Stavsborgsskolan läsåret 2022-2023.



VILL DU VETA MER?

• Läs mer på Stavsborgsskolans hemsida

• Följ oss på Instagram: stavsborgsskolan

• Ställ frågor till enhetscheferna på Stavsborgsskolan:

Ann Goliath-Pillóla (åk f-6) 
via e-post ann.goliathpillola@nacka.se eller 
per telefon 08-718 91 89

Jimmy Svensson (åk 7-9) 
via e-post jimmy.svensson@nacka.se eller 
per telefon 08-718 91 76 Foton från uppropsstarten ht 2022

mailto:ann.goliathpillola@nacka.se
mailto:jimmy.svensson@nacka.se



