
 

 

 
 

 

 

 

I Neglinge skola sätter vi lärandet i fokus och arbetar för att varje 

elev ska utvecklas maximalt. Vi erbjuder en trygg barnomsorg och 

skolgång från förskoleklass till årskurs 5.  

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. På mellanstadiet samarbetar lärarna för 

att bygga en professionell övergång till årskurs 6 på Saltsjöbadens Samskola där våra 

elever i åk 9 når bland de högsta meritvärden i hela Sverige. 

Nu är det dags för skolval inför läsåret 2023–2024 och vi vill bjuda in till 

informationsmöte på Neglinge skola för att få berätta mer om vår verksamhet. 

 

Välkommen till öppet hus och informationsmöte om 

studier i förskoleklass onsdag den 18 januari 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOLVAL 2023/2024 

NEGLINGE SKOLA 

 
 Onsdag 18 januari 2023 

Öppet hus i skolan kl. 16.30-18.30 

Välkommen att titta runt i skolan och 

prata med pedagoger och skolledning 

 
Skolans lokaler är öppna, välkommen att tittar unt 
och ställ frågor till pedagoger och skolledning.  

 
 Onsdag 18 januari 2023 

Skolvalsinformation om förskoleklass 

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.  
 

 

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.  



 
 

 
 

 

 

Vill du veta mer om Neglinge skola? 
 

Om du har frågor eller undrar över något, välkommen att ta kontakt med någon 

av oss i skolledningen: 

• Neglinge skola F-5: Ann-Sofie Berg, biträdande rektor, 070-431 76 01,  

ann-sofie.berg@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. Vill ni besöka oss, hör av er till Ann-

Sofie Berg, biträdande rektor, 070-431 76 01, ann-sofie.berg@nacka.se. 

För mer info, se: https://www.nacka.se/valfard-skola/neglinge-skola/  

Information om skolvalet hittar du på www.nacka.se/skolval  

Varmt välkommen! 
Britta Wikman 

Rektor Saltsjöbadens rektorsområde 

 

 

 

 

 

 

SKOLVAL till läsåret 2023–2024 
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