SKOLVAL 2023/2024
I Saltsjöbadens rektorsområde sätter vi lärandet i fokus och arbetar
för att varje elev ska utvecklas maximalt. Vi erbjuder en trygg
barnomsorg och skolgång hela vägen från förskoleklass till årskurs
9. I rektorsområdet ingår Saltsjöbadens Samskola, Neglinge skola
och Igelboda skola.
På våra skolor samarbetar lärarna för att bygga en professionell övergång från
mellanstadiet till årskurs 6 och 7 på Samskolan. Vår pedagogiska modell utgår ifrån
elevernas kunskaper, föreställningar och intressen. Undervisningen är tydligt lärarledd
och variationsrik med ett stort elevinflytande, vilket också forskningen visar ger de bästa
resultaten. I årskurs 9 når våra elever meritvärden som ligger bland de högsta i Sverige.
All verksamhet på våra förskolor och skolor vilar på vetenskaplig grund.
Nu är det dags för skolval inför läsåret 2023–2024 och vi vill bjuda in till
informationsmöten på våra skolor för att få berätta mer om pedagogik och goda resultat.

Välkommen till informationsmöten om studier i F-klass!
SALTSJÖBADENS SAMSKOLA
Torsdag 1 december 2022
Skolvalsinformation inför start i
förskoleklass, aulan kl. 16.30
Måndag 16 januari 2023
Extra skolvalsinformation inför start i
förskoleklass, aulan kl. 17.30
Förskolepedagogiken på Samskolan väver
samman lekens möjligheter till kunskapsutveckling i
alla ämnen. Utgångspunkt för allt lärande utgörs av
barnens egna livserfarenheter och idéer om sin
omvärld. Lärandet sträcker sig långt utanför
klassrummet. Vi hämtar stoff till undervisningen i
naturen. Det är ett upplevelsebaserat lärande som
genomsyrar undervisningen. Här finns en härlig
skolgård som inbjuder till lek och gemensamma
aktiviteter.

På Saltsjöbadens Samskola bygger vi
framtidens skola med nytänkande
pedagogik och ett omvärldsorienterat
lärande. Hela skolan har en
internationell utblick med möjlighet
att välja inriktning med undervisning
på engelska i ett urval av ämnen from
åk 4. Skolan är Erasmusackrediterad
med flera elevutbyten med skolor
utomlands. På Samskolan får våra
elever en lärarledd undervisning
kombinerad med utforskande och
kreativa arbetssätt. Trygghet och tillit
kännetecknar vår skola där lärandet
går som en röd tråd genom
utbildningen från förskoleklass upp till
årskurs 9.
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NEGLINGE SKOLA
Måndag 28 november 2022
Skolvalsinformation om förskoleklass i
Neglinge skolas matsal kl. 16.30
På Neglinge skola arbetar vi dagligen med
att stimulera till ett livslångt lärande. Alla
elever ska få en hållbar grund av kunskaper,
kompetenser, förmågor och värderingar
inför framtiden. Vi har en lärarledd och
kommunikativ undervisning där essensen
utgörs av reflektion och interaktivitet. Vi
har förstärkt undervisning i engelska och
matematik i årskurs 4–5. Globala
hållbarhetsfrågor engagerar hela skolan där
elevernas delaktighet leder utvecklingen av
olika teman. I samarbete med Samskolan
bygger vi vidare en professionell övergång
till årskurs 6 och studier på högstadiet.

Onsdag 18 januari 2023
Extra skolvalsinformation om
förskoleklass, i Neglinge skolas matsal
kl. 17.30
I förskoleklass på Neglinge skola bygger vi
kunskaper från grunden med utgångspunkt i barnets
förståelse av sin omvärld. Förskoleklass och åk 1
samarbetar kring undervisningen i läsning och
matematik där spännande teman och utflykter flätas
in. Neglinge skola är belägen i en anrik kulturmärkt
byggnad nära Saltsjöbanans station. Här finns en
härlig och inspirerande skolgård nära skog och hav.

IGELBODA SKOLA
Onsdag 30 november 2022
Skolvalsinformation om förskoleklass i
Igelboda skolas aula kl. 08.00
Måndag 16 januari 2023
Extra skolvalsinformation inför start i
förskoleklass i Igelboda skolas aula kl.
17.00
I förskoleklass på Igelboda skola sätter vi
barnets växande med kunskaper utifrån ett
helhetsperspektiv i centrum. Vi utgår från varje
elevs förutsättningar och skapar möjligheter för
alla att utvecklas med sikte på full måluppfyllelse.
På Igelboda skola är det lugn och ro. Här råder
studiero! Vi har en underbar skolgård med stora
inspirerande lekytor och möjlighet till aktiva
raster.

På Igelboda skola möter våra elever
engagerade och professionella pedagoger
som skapar grunden för alla elever att
lyckas med sina studier. Igelboda skola
präglas av en stark gemenskap, där
nytänkande och traditioner vävs in i
lärandemiljön. Språkutvecklande arbetssätt
är integrerat i allt lärande. Vår vision:
”Med kunskap, trygghet och glädje skapar
vi hållbart lärande för våra elever och
deras framtid” leder vårt dagliga arbete. I
samarbete med Samskolan bygger vi vidare
en professionell övergång till årskurs 7
och studier på högstadiet.
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Vill du veta mer om våra skolor och utbildningar?
Om du har frågor eller undrar över något, välkommen att ta kontakt med någon
av oss i skolledningen:
• Samskolan årskurs F-5: Annika Billing, biträdande rektor, 070-431 98 45,
annika.billing@nacka.se
• Samskolan årskurs 6–7: Lina Hawerfors, biträdande rektor, 070-999 45 99,
lina.hawerfors@nacka.se
• Samskolan årskurs 7–9: Katarina Åkerman Gustafsson, biträdande rektor,
070-431 30 57, katarina.akerman@nacka.se
• Elevhälsan: Maria Trygger, biträdande rektor, 070-431 30 56,
maria.trygger@nacka.se
• Neglinge skola F-5: Ann-Sofie Berg, biträdande rektor, 070-431 76 01,
ann-sofie.berg@nacka.se
• Igelboda skola F-6: Britta Wikman, rektor, 070-431 82 85, britta.wikman@nacka.se
och Sara Johansson, administrativ chef, 070-431 97 14, sara.johansson@nacka.se
• Saltsjöbadens rektorsområde: Britta Wikman, rektor, 070-431 82 85,
britta.wikman@nacka.se
• Saltsjöbadens rektorsområde: Sara Johansson, administrativ chef,
070-431 97 14, sara.johansson@nacka.se
Det går också bra att boka enskilda möten på våra skolor. I så fall hör av er
till någon av oss här ovan.
För mer info, se: www.nacka.se/saltsjobadensrektorsomrade
Information om skolvalet hittar du på www.nacka.se/skolval

Varmt välkommen!
Britta Wikman
Rektor Saltsjöbadens rektorsområde

