
 

 
   

 

 
Till dig som önskar börja i årskurs F-9 på  

Saltsjöbadens Samskola HT-23! 
 

Under perioden 16/1 tom 6/2 2023 pågår skolvalsperioden inför läsåret 23/24. Då kan 

du som vårdnadshavare med barn som är folkbokfört i Nacka ansöka om skolbyte om 

du redan har en skolplats i Nacka kommun eller välja skola om du ännu inte har en 

skolplacering läsåret 23/24. Vårdnadshavare gör skolvalet i Nacka kommuns e-tjänst 

Mitt Skolval. Du behöver Mobilt BankID för att logga in. Läs mer om hur valet går till 

på www.nacka.se.  

Alla är varmt välkomna att ansöka om skolplats Samskolan! 

Har du frågor eller önskar ett individuellt möte om studierna på lågstadiet och 
mellanstadiet ring eller maila bitr rektor Annika Billing: annika.billing@nacka.se Tel 
070-431 98 45    
 
Har du frågor eller önskar ett individuellt möte om studierna på högstadiet, ring eller 
maila bitr rektor 7-9 Katarina Åkerman Gustafsson: katarina.akerman@nacka.se Tel 
070-431 30 57        
 
Måndag den 16 januari 2023 har vi öppet hus i skolan kl. 16.30-18.30.  
Varmt välkommen att besöka skolan och prata med skolledning och pedagoger.  
Kl. 17.30 har vi informationsmöte om förskoleklassen.  
 
På Samskolan bygger vi kunskaper från grunden som håller för högre studier. Det är en 
lärarledd undervisning med variation, kreativitet och omvärldsorientering som visar vägen till 
ett framgångsrikt lärande. Skolans mångåriga satsning på kommunikativ undervisning och 
problemlösning i matematik i samverkan med universitet både i Sverige och Japan, Sydkorea 
och Singapore ger eleverna den grund de behöver för att utveckla sin förståelse för komplexa 
samband.  
 
Samskolan är en forskande skola där vi möjliggör för våra lärare att genomföra 
forskningsstudier i sin egen undervisning. Vi ska vara ledande inom pedagogik och didaktik, 
vilket innebär öppenhet för nytänkande och att lära genom att fördjupa förståelsen för hur 
våra elever lär sig.  
 
Våra elever i årskurs 9 når bland de högsta meritvärdena i Sverige och utvärderingar från 
gymnasiet visar också att våra elever från Samskolan klarar de högre kraven mycket bra. Med 
ingången till årskurs 4 planerar vi nu framåt för dina studier med siktet inställt på examen 
från grundskolan. Vi vill se alla våra elever lyckas! 
 
Bästa hälsningar 
 
Britta Wikman  
Rektor Saltsjöbadens rektorsområde 
070-431 82 85 
Britta.wikman@nacka.se  
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