
Pedagogiskt arbete framåt   

Med nytt läsår har vår skola vuxit till 811 elever. Det är 

så roligt att se hur våra vackra lokaler fylls med glada 

och förväntansfulla barn. Personalgruppen växer likaså. 

Vi rekryterade ett tjugotal nya lärare och pedagoger i 

höstas. Som tur är har vi på Samskolan en stabil grund 

att stå på med tydliga interna styrdokument för ledning 

av pedagogiskt arbete och mentorsuppdrag. 

Förankringsarbete med våra riktlinjer är ett ständigt 

pågående arbete i kollegiet. Som kollegium ska vi vara 

samspråkade kring mål och kunskapssyn.  

Vår vision ”Samskolan – framtiden skola, idag! 

Kompetenser och kunskaper för livet i en föränderlig 

värld” leder vårt dagliga arbete i skolan. Visionen 

ställer krav på hur vi leder, planerar och genomför 

undervisningen. Vi kan luta oss till forskningen som visar 

hur ett framgångsrikt lärande bygger på ett varierat 

arbetssätt.  

  Forskande skola med egen   

  skolprofessor 

Hösten 2017 påbörjade vi arbetet med att utveckla 

Samskolan till en forskande skola. Vi vill möjliggöra för 

våra lärare att få forska i sin undervisningspraktik, 

förvärva kunskap och erfarenheter av vetenskaplig 

metodologi, vilket vi gör i samverkan med Luleå 

Tekniska Universitet. Läsåret 18/19 fullföljde tjugofem 

av våra lärare en forskningskurs på avancerad nivå om 

7,5 hp. Deras vetenskapliga artiklar som blev klara i juni 

2019 kommer att publiceras i en bok utgiven av 

Studentlitteratur. Närmast väntar en 

forskningskonferens 11-12 november där vi kommer att 

dela våra erfarenheter med varandra och andra. Med 

den forskning som våra lärare producerar bygger vi upp 

en lokal kunskapsbas – en Lärarakademi – med syfte att 

 

  

Inför höstens läslov har vår biblioteksansvariga 
Mojgan i samarbete med våra lärare i svenska  
rustat med många lästips i bästa halloween-tema.  
Vi hoppas att det blir en hel del läsning i veckan! 

 

 

På Samskolan utgår vår pedagogiska idé från en 
lärarledd undervisning integrerat med en         
variation av olika arbetssätt. Våra lärare           
arbetar i team för att planera och                 
genomföra stimulerande och                 
intresseväckande lektioner.  
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 utveckla didaktik och pedagogik för att stärka lärandet 

hos våra elever.  

Nu har vi också vår egen skolprofessor anställd på 

skolan, professor Tomas Kroksmark, som finns med oss i 

det operativa arbetet med att leda skolan på 

vetenskaplig grund. Vi är nog först med att ha en 

skolprofessor anställd på skolan. Lärarakademin som tar 

form i skolan har på så vis fått vetenskaplig ledning för 

det arbete vi gör med att skapa en lokal kunskapsbas för 

forskning. Vi vill ge förutsättningar för våra lärare att få 

växa i sin yrkesprofession. Det bästa jobbet ska 

synliggöras genom våra lärares didaktiska gärningar och 

utvecklingsarbete!  

Organisationen 19/20 och 

formerande av Saltsjöbadens 

rektorsområde 

Ett distribuerat ledarskap håller på att sätta sig i  

skolhuset. Jag tror på styrkan att vara många som leder 

tillsammans. Det kollegiala arbetet leds närmast av en 

arbetslagsledare för varje årskurs. För varje stadium 

finns en utvecklingsledare som arbetar med ett större 

övergripande fokus. Vi har också två utvecklingsledare 

kopplat till ledning av Lärarakademin, samt en 

utvecklingsledare för elevhälsan. Skolledningen utgörs 

av mig som rektor och två bitr rektorer. Tillsammans 

med utvecklingsledarna skapar vi en strategisk 

ledningsgrupp där det pedagogiska arbetet utgör kärnan 

i våra respektive uppdrag.  

I och med ingången av läsåret 2019/20 ska jag som 

rektor leda och hålla om flera skolenheter. 

Saltsjöbadens rektorsområde tar form med Samskolan 

och Neglinge skola med förskolor. Skolområdena som 

formeras framåt ska samla fler skolor inom samma regi.  

Att leda ett större verksamhetsområde förutsätter 

tydlighet i ett förgrenat ledarskap som är något vi är på 

gång med att utveckla. Här har vi mycket att vinna på 

samarbete inom både administration, IT, vaktmästeri 

och även nätverkssamarbete i ämnesdidaktik. Jag 

kommer att berätta mer om allt som händer med 

organisationsutveckling i kommande jul-, vår- och 

sommarbrev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Samskolan International 

I augusti startade vi fyra klasser på Samskolan 

International, två klasser i åk 4 och två i åk 7. Vår 

internationella satsning blev godkänd av 

Skolinspektionen våren 2019 där huvuddelen av 

undervisningen i MA och NO ska genomföras på 

engelska. Vi är inspirerade av Engelska skolan men vill 

forma utbildningen med försäkran om att baskunskaper 

med olika begrepp i både MA och NO också förankras på 

svenska språket. Eleverna får genom sina studier på 

Samskolan International en unik tid i sin skolgång med 

att träna sig extra mycket i världsspråket engelska. Vi 

utvecklar samverkan med skolor i andra länder bland 

annat med vänskolor och universitet i Sydkorea, Indien, 

Japan och Australien. Vi vill visa på möjligheter att leva 

i vår globaliserade värld där elevernas frågor, 

nyfikenhet och intressen får vara med och utforma 

utbildningens innehåll.  

Fredag 18 oktober hade vi besök av professor Manju 

Chhugani från New Delhi Indien. Det blev frågestund om 

livet i Indien, kultur, samhällsliv och politik färgade 

elevernas frågor. Åk 7 på Samskolan International fick 

ta del av en föreläsning om nutrition. Allt på engelska. 

Förra veckan hade vi också besök av en hel delegation 

med lärare och rektorer från Sydkorea. De besökte 

lektioner och våra elever fick möjlighet att ställa 

frågor. Vecka 47 kommer 50 lärare och rektorer från 

Japan att följa skolarbetet hos oss genom att skugga 

lärare – det blir många lektionsbesök med flera tillfällen 

att lära av varandra. Vi kan säga att skolans 

internationalisering kommer hela skolan till del.  

Det viktiga, roliga och spännande med att växa sig stor i 

en tid där världens länder kommit varandra närmare på 

många plan vill vi lyfta fram i vårt skolhus. Det är 

kompetenser och kunskaper om hur vi alla kan vara med 

och påverka vår framtid som är viktigt att stärka i 

utbildningen. Våra elevers entreprenöriella förmågor 

ska därför vara i fokus när vi leder vårt pedagogiska 

arbete inför framtiden! 

Bästa hälsningar från 

Britta Wikman                                                               

rektor för Saltsjöbadens rektorsområde 

 

 

 

Erfarenhetsutbyten med internationella kontakter 

 

  


