Välkommen till Saltsjöbadens Samskola
på informationsmöte om skolvalet
torsdag den 1 december 2022
Skolval till åk 4 kl. 17.30 i Samskolans aula
Ni träffar rektor, bit rektor för åk F-6, bitr rektor för elevhälsan och pedagoger

Skolval till åk 7 kl. 18.30 i Samskolans aula
Ni träffar rektor, bit rektor för åk 7-9, bitr rektor för elevhälsan och pedagoger
På Saltsjöbadens Samskola bygger vi framtidens skola med nytänkande pedagogik och ett
omvärldsorienterat lärande. Hos oss får du möta en lärarledd undervisning kombinerat med
utforskande och kreativa arbetssätt. Våra elever når mycket goda studieresultat och vi har ett av
de bästa meritvärdena i åk 9 i hela Sverige. Trygghet och tillit kännetecknar vår skola där lärandet
går som en röd tråd genom utbildningen från F-klass upp till åk 9.
Till skolstarten ht-23 finns också följande valbara inriktningar att göra i åk 4 och 7:
Samskolan Musik
Vår musikinriktning med möjligheter att välja att spela i band, ensemble, sjunga i kör och göra
musikproduktion tillsammans med våra professionella lärare.
Samskolan Idrott
Idrottsinriktningen har lång historia på Samskolan och till skolåret 23/24 ges möjlighet att välja
mellan att spela fotboll, ishockey och dans. Vårt mångåriga samarbete med SIF med
idrottsprofilen stärker inriktningen.
Samskolan International
På vår internationella inriktning genomförs undervisningen till 20% på engelska i ett urval av
ämnen där vi har engelskspråkiga lärare. Det ger extra träning i världsspråket engelska där de
svenska begreppen också säkras i undervisningen.
Vill du veta mer om vår skola och våra utbildningar besök gärna vår hemsida!
Om du har frågor eller undrar över något välkommen att ta kontakt med någon av oss i
skolledningen:
• Britta Wikman, rektor, 070-431 82 85, britta.wikman@nacka.se
• Annika Billing, biträdande rektor åk F-6, 070-431 98 45, annika.billing@nacka.se
• Katarina Åkerman Gustafsson, biträdande rektor åk 7-9, 070-431 30 57,
katarina.akerman@nacka.se
• Maria Trygger, biträdande rektor elevhälsan, 070-431 30 56, maria.trygger@nacka.se
(Elevhälsan)
• Sara Johansson, administrativ chef, 070-431 97 14, sara.johansson@nacka.se
För mer info se vår hemsida www.samskolan.org och följs oss gärna på Facebook. Information
om skolvalet hittar du på www.nacka.se
Varmt välkommen!
Britta Wikman, rektor
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