
VÄLKOMMEN TILL EKLIDENS SKOLA
JÄRLAHÖJDENS REKTORSOMRÅDE



VÄLKOMNA TILL 
DIGITALT ÖPPET HUS

En skola där ALLA 
trivs och utvecklas 
optimalt!

EKLIDENS SKOLA

JÄRLAHÖJDENS REKTORSOMRÅDE



SKOLLEDNING

Åsa Gustafsson, rektor, Järlahöjdens rektorsområde

Maria Kiesel, bitr. rektor, M- och S-klasser

Mikael Nyström, bitr. rektor, Int. - och N-klasser

Johan Stahre, bitr. rektor, I- och T-klasser

Olof Eriksson, bitr. rektor, P-klassen och grundsärskolan

EKLIDENS SKOLA

JÄRLAHÖJDENS REKTORSOMRÅDE



EKLIDENS SKOLA

• En del av Järlahöjdens rektorsområde

• Årskurs 7-9

• Sex st profiler

• Eklidens grundsärskola

• P-klassen

• 940 elever, ca 120 medarbetare
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VIKTIGT FÖR OSS

• Trygghet och studiero

• Höga förväntningar

• God samverkan skola - hem

EKLIDENS SKOLA
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ATT VÄLJA SKOLA TILL ÅRSKURS 7







TRYGGHET OCH STUDIERO

• 20-28 elever i klasserna

• Sex arbetslag

• Skolvärdinna och fritidsledare

• Trygghetsteam (THT) arbetar främjande 
förebyggande

• Kompisstödjare i alla klasser

• Dagkollo i augusti och september på Hällen

• Trygghetslektioner

• Mobilregel

• Handledarskap

• Fasta bänkplaceringar



FÖRÄLDRASAMVERKAN 
SICKLAÖN

• Vandring fredag och lördag 

kl. 20.00 – 23.00

• Samling Tvåans fritidsgård

• Pris till klass med flest vuxna ute

• Vårdnadshavare kan gå flera gånger
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David, 

IT-stöd

Emma, 

skolkoordinator

Waltraud, 

skolvärdinna

Ralf, 

vaktmästare
Elisabeth, 

Musikkoordinator

Eric, 

fritidsledare

VERKSAMHETSSTÖD



SPECIALUNDERVISNING

Anna-Karin, spec sv/en Kikki, spec sv/en

Ylva, spec maAnna, spec sv/en

Jenny, spec sv/en



ELEVSTÖD

Jenny, SYV Nils-Erik, 

psykolog
Sofia, 

skolsköterska

Evelina, 

skolsköterska

Britta, 

kurator



ORGANISATION OCH PROFILKLASSER

• Internationella klasser

• Samhällsvetenskapliga klasser

• Naturvetenskapliga klasser

• Teknik- och designklasser

• Idrottsklasser

• Musikklasser

• P-klass

• Grundsärskola



Är du nyfiken på att lära dig mer engelska och att arbeta med olika projekt tillsammans med 

ungdomar i andra länder! 

PROFILINFORMATION 

INTERNATIONELLA KLASSER



PROFILINFORMATION

INTERNATIONELLA KLASSER

Inriktningen vänder sig till dig som är 
intresserad av engelska och att samarbeta 
med elever i andra länder kring olika 
projekt.

Du ska välja internationell profil om du vill:

• vill ha mer tid i engelska för att fördjupa och bredda 
dina kunskaper i ämnet

• vill nätverka med människor i hela världen

• vill lära dig mer om kultur, levnadsvillkor och aktuella 
händelser runtom i världen på engelska

• vill få undervisning med ett internationellt perspektiv 
inom olika skolämnen.



Är du nyfiken på att lära dig mer om vår historia, träna på läsning och studieteknik och 

samtidigt bli bra förberedd inför gymnasiet. 

PROFILINFORMATION

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA KLASSER



PROFILINFORMATION

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA KLASSER

Inriktningen vänder sig till dig som är 
extra intresserad av svenskämnet och 
SO. 

Du ska välja SAM-klass om du:

• vill ha fördjupad SO-undervisning

• vill utveckla din förmåga att hålla ta

• vill utveckla din läsförmåga samt ha LÄS på schemat.



Nyfiken och intresserad av naturvetenskap, vill fördjupa och

bredda dina kunskaper i biologi, kemi och fysik.

BIOLOGI KEMI FYSIK

PROFILINFORMATION

NATURVETENSKAPLIGA KLASSER



Breddning

• Fler och längre laborationer, på skolan och i naturen.

• Fler studiebesök, t ex Fysik på Gröna Lund och 

Baltic Sea Science center.

• Ämnesövergripande projekt, t ex klimatkonferens.

Fördjupning

• Utmanande uppgifter och fördjupande avsnitt.

• Fördjupning mot gymnasiet.

• Tävlingar och konferenser, t ex Student Camp

i Korea och EOES.

PROFILINFORMATION

NATURVETENSKAPLIGA KLASSER
Inriktningen vänder sig till dig som vill fördjupa och 

bredda dina kunskaper inom kemi, fysik och biologi. 



Är du nyfiken på att testa nya idéer och lära dig att programmera,  arbeta med olika projekt. 

både egna och tillsammans med andra.  

PROFILINFORMATION 
TEKNIK- OCH DESIGNKLASSER



PROFILINFORMATION

TEKNIK- OCH DESIGNKLASSER

Inriktningen vänder sig till dig som för dig 
som är kreativ och tycker om att testa 
egna idéer. 

Tycker du det är roligt att:

• designa produkter och lära dig att använda både 3d-
skrivare och laserskärare

• arbeta med olika projekt, både egna och tillsammans 
med andra 

• lära dig att programmera i olika miljöer

• vill besöka Vetenskapens Hus och Kista Science Center

• delta i tävlingar som Finn Upp och Teknikåttan



EN SKOLA DÄR ALLA TRIVS 
OCH UTVECKLAS OPTIMALT

✓ Elever som trivs och är nöjda med sin skola

✓ Elever som tror på sig själva

✓ Elever rustade för gymnasiet

✓ Goda relationer mellan elever/vuxna

✓ Öppenhet och samarbete

EKLIDENS SKOLA

JÄRLAHÖJDENS REKTORSOMRÅDE

”Alla barn och elever i samtliga skolformer och i 

fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att 

de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål.” 
Skollagen 3 kap. 2§



PRAKTISKT OM 
SKOLVALET

• Skolvalet görs på en ny digital plattform: Mitt 
Skolval

• Inloggning till Mitt Skolval kommer att finnas på 
Nackas webbsida när skolvalet öppnas den 15 
februari. Du behöver en e-legitimation, till 
exempel Mobilt BankID, för att logga in.

• Skolvalsperioden: 15/2 - 8/3

• Meddelande om skolplacering: 23/3

• Utskick om profilval fredag: 25/3 (eftermiddag).
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TACK FÖR IKVÄLL

Ställa följdfrågor i respektive profilklassers
teams-länk

Informationsfilmer på hemsidan.

Ändrade restriktioner!

Välkommen till skolan den 22/2 eller den 

24/2 17.30 för rundvandring. 

Föranmälan krävs
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HAR DU YTTERLIGARE FRÅGOR OM PROFILEN 
VÄNLIGEN KONTAKTA:

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA 
PROFILKLASSER

Fredrik Rönström
fredrik.ronstrom@nacka.se

NATURVETENSKAPLIGA 
PROFILKLASSER

Patrik Lundqvist
no.ekliden@nacka.se

INTERNATIONELLA 
PROFILKLASSER

Charlotte Lundberg 
charlotte.lundberg@nacka.se

Johan Änggårdh 
johan.anggardh@nacka.se

Sandra Melani 
sandra.melani@nacka.se

TEKNIK- OCH DESIGN 
PROFILKLASSER

Anders Holmgren 
anders.holmgren@nacka.se

Niklas Pinzke
niklas.pinzke@nacka.se
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För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


