
 
 

 

 

 

Välkommen till  
Sigfridsborgs skola 

Älta 

Världens bästa utbildning för  

alla barn och elever varje dag 
 

Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola 



 

Välkommen till oss! 
Sigfridsborgs skola med förskolor är en enhet som bedriver lärande på hållbar väg! 

Sigfridsborgs skola med förskolor ska vara en trygg, utmanande, kreativ och stimulerande arbetsplats 

för såväl barn, elever som vuxna, en arbetsplats där vi alla tar ansvar, visar på en laganda och har roligt 

varje dag  tillsammans! Varje dag sker en fantastisk verksamhet på skolan och förskolorna och det råder 

en stämning som vi värnar, det innebär att vi tar hand om varandra och är den nära och trygga skolan. 

Eleverna och barnen gör mycket goda resultat och enheterna har fina resultat på kundundersökningen 

som vi är stolta över.   

 

Vår värdegrund – Lika – Unika, Allas lika värde ska alltid ligga till grund för vår verksamhet.                                   

Våra värdeord är : Kunskap, nyfikenhet, självkänsla, ansvar och empati!                                                                

Dessa ord har vi synliggjort i vår symbol Ryggsäcken!  

 

Nacka kommuns vision för skolan är:  

Världens bästa utbildning för barn och unga varje dag.  

Nacka kommuns  övergripande vision är:  

Öppenhet och mångfald 

 

Mitt mål som rektor är att alla medarbetare ska tänka: Hur ska jag göra det bästa för alla barn och                        

elever varje dag? Hur ska jag ta barnen/eleverna ett steg längre än de trodde var möjligt?  

Vi ska våga prova, våga prova nytt och säga JA! 

 

Det ska vara roligt att gå till skolan—alla barn och elever ska vilja komma tillbaka imorgon. Det ska vara 

utmanande och spännande och alla barn har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och  sin                         

förmåga varje dag.  

 

Jag har höga förväntningar på mina medarbetare och hoppas att de kan ställa höga krav på mig som 

ledare för enheten. Jag vill även att du som förälder ska kunna ställa höga krav på vår  verksamhet och 

jag ser dig som förälder som barnets viktigaste resurs, du är expert på ditt barn och ett samarbete är A 

& O för att främja ditt barns utveckling.  

 

Tillsammans ger vi barn och elever trygghet och i en trygg miljö växer vi tillsammans. Eleverna ska varje 

dag ta till sig ny kunskap och anta nya utmaningar och vara nyfikna. I en trygg miljö vågar eleverna ta 

ansvar och när vi känner att vi klarar av saker och att vuxna tror på vår förmåga växer självkänslan. I en 

trygg miljö ser vi varandra och tränar vår empatiska förmåga varje dag.  

  

Varmt välkomna till oss! 

Anne Sjö Rektor  

 

 

 



 

Sigfridsborgs skola med förskolor är en kommunal enhet i vackra 

Älta—Nacka. Skolan och förskolorna ligger naturskönt i Älta nära Nacka reservatet.  

Till enheterna hör Sigfridsborgs förskola, Sjöängens förskola,  Bäckalidens förskola och 

grundskola med förskoleklass, skolår 1-6, en mindre  undervisningsgrupp samt fritids-

hem/fritidsklubb. Enheterna har stora härliga gårdar som inbjuder till lek och rörelse 

och vi är placerade nära naturen som lockar till naturupplevelser.   

 

På Sigfridsborgs skola går ca 610 elever, i enheten arbetar lärare, speciallärare,  

specialpedagoger, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare                                               

tillsammans med Ditt barn varje dag. Skolan ligger i ett expansivt område och kommer 

behöva byggas ut framöver, totalt ska skolan kunna ta emot 700 elever.  

 

Arbetet på skolan är indelat i team där pedagoger med olika kompetenser arbetar                  

tillsammans under hela skoldagen/fritidshemstiden, skola och                                                         

fritidshemsverksamheten går hand i hand och är nära integrerade.  

 

Vi är stolta över våra höga resultat och nöjda kunder. Varje år genomförs en kundenkät 

och vi har en mycket hög nöjdhet. Eleverna gör mycket goda resultat på Nationella 

prov i skolår 3 och 6, samt erhåller höga betyg när de lämnar Siggan i skolår 6.  

 

SKOLMAT 

På skolan lagas all mat och vi är stolta över 

den fina mat som serveras.  

 

Det serveras en varierad vällagad mat varje 

dag. Vi strävar efter att laga så mycket mat 

som möjligt från grunden. Varje dag serve-

ras mellanmål! 

 

Som förälder får du gärna besöka skolan 

och  

du är välkommen att äta lunch hos oss! 
 
 
 

 

 

Sigfridsborgs skolenhet 

 



 

Sigfridsborgs skola är en arena för sociala och lärande möten.                                           

För oss är det viktigt att alla känner tillhörighet och finns i ett sammanhang med trygga 

vuxna. Vår verksamhet är organiserad i team—ett team runt varje årskurs. I varje team 

arbetar lärare och fritidshemspersonal tillsammans med eleverna varje dag!   

En grupp vuxna runt en grupp elever ger trygghet och stabilitet.  

 

Vår värdegrund är golvet / grunden för all vår verksamhet, såväl kunskapsmässiga som 

det sociala. Värdegrunden och våra värdeord ska alltid finnas närvarande.  

 

LIKA—UNIKA 

Vi arbetar utifrån allas lika värde! 

 Var och en vågar vara och får vara den man är 

 Var och en förstår och uppskattar olikheter 

 Var och en förstår att vi är alla lika viktiga för varandra 

 

Lika Unika står för allas lika värde och är basen för vårt förhållningssätt, vår organisation 

och verksamhet. Vägen till kunskap går via våra gemensamma värdeord:                                     

empati, nyfikenhet, ansvar, självkänsla och kunskap som vi tränar och lär i det                         

dagliga arbetet.  

 

En ryggsäck symboliserar innehållet och målet är att eleven 

har ryggsäcken full med färdigheter och kunskaper base-

rade på värdeordens betydelse när eleven lämnar                            

Sigfridsborgs skola. Vi är angelägna om att möta varje elev 

individuellt så att eleven når så långt som möjligt utifrån 

sina förutsättningar och egenskaper! 
 
 
 
 
 

 

 

Vår 

 
 

Lika—Unika 
Allas lika värde 



 

 

 
 
 

Arbetet på skolan är organiserat i Team 

På skolan och fritidshemmen är arbetet indelat i team där ditt barn möter 

samma pedagoger från morgon till eftermiddag. Fritidshemmet och                              

fritidsklubbens verksamhet ingår i teamet och dessa pedagoger bildar tillsam-

mans med lärarna ett team runt resp. årskurs.                                   

 

Teamen är sammansatta med olika pedagogkompetenser för att kunna möta 

alla elever. Elever i behov av  särskilt stöd/extra stöd ska ges det inom ramen 

för teamen så långt det är möjligt. Varje skolår är en klass. Varje klass är sedan 

indelad i olika grupper. En basgrupp som har en mentor (lärare) som är hu-

vudansvarig för den gruppen.  

 

Sedan kan klassen delas in i andra grupper, tex. smågrupper vid läs och 

skrivinlärning, tvärgrupper vid slöjd, idrott och musik eller andra grupper som 

teamet beslutar om för att gynna elevernas utveckling mot kunskapskraven.  

 

Vi ser en styrka i att vara flera lärare och pedagoger runt en grupp, detta ger 

en flexibilitet och gynnar elevens lärande. Vi ser också en stor fördel att arbeta 

hela årskursen tillsammans för att möta läroplanens kunskapskrav, centrala 

innehåll och intentioner.  
 
 
 
 

 

 

Våra team  

 



 

Praktisk estetiska ämnen  

På Sigfridsborgs skola möter Ditt barn alla praktisk estetiska ämnen vilket vi är mycket 

stolta över! Vi har fina anpassade lokaler för dessa ämnen och välutbildade lärare i id-

rott, slöjd, musik och bild. Vi har härliga salar som är väl anpassade för att möta läro-

planens krav i resp. ämne samt för att inspirera till lustfyllt lärande. För oss är det vik-

tigt att alla kompetenser utvecklas hos våra elever och hela människan får utvecklas! 

 

Kulturåret  

På Sigfridbsorgsskolan får alla elever vara med om mycket kultur och musiken är cen-

tral. Alla årskurser har ett ansvarsområde varje år, såsom musikal, advent, lucia, skolav-

slutning, valborg—där eleverna i årskursen framträder för sina kamrater och även för 

Er föräldrar vissa år. Musiken bidrar till vår härliga stämning och eleverna växer. skolår 

6 har vi Rockgrupper som en del i musikundervisningen och varje år blir det Rockkon-

sert där eleverna visar upp sina härliga Rockband! 

 

Digitalt lärande 

Vi använder digitala hjälpmedel  i 

olika former i undervisningen som ett  

redskap för ärande. Vi har digitala tav-

lor i alla klassrum från skolår F-6 och 

självklart datorer. I skolår F-3 arbetar 

vi mycket med Lärplattor (IPAD) samt 

datorer.  Alla elever i skolår 4-6 har en 

egen dator som de lånar under skolti-

den, vi jobbar med Croomebooks och 

använder Google Apps for Education. 

Elever i behov av särskilt stöd har 

självklart tillgång till de kompensatoriska hjälpmedel som de behöver.  

Vi är stolta över att vi är en av de skolor i Nacka som kommit längst med digitalt                 

ärande.  

 

 

 

 

 

Praktisk estetiska ämnen  

Kultur—Digitalt lärarende i skolan 

 



 

Styrdokument  

Skollagen och Läroplanen styr vår verksamhet. Nacka kommun har även tagit fram en 

Utbildningspolitisk strategi utifrån ovan dokument. Utifrån nedan områden tar varje 

team fram ett lokalt styrdokument för läsårets arbete.  

För att stå i ständig utveckling arbetar vi med ett Systematiskt kvalitetsarbete som ligger 

till grund för att lyfta fram utvecklingsområden. En viktig del i detta arbete är Kundenkä-

ten som genomförs i Nacka kommun en gång om året, där får Du som förälder 

möjlighet att lyfta fram områden som du tycker vi ska utveckla 

vidare.   

 

 

 

 

Styrdokument & Samarbete 

 

Läroplanens rubriker 
Elevens ansvar och inflytande 
Skola och hem 
Övergång och samverkan  
Skolan och omvärlden  
Bedömning och betyg 
Rektors ansvar  
  

Nacka kommuns strategi—Mål 
Maximal utveckling 
Stimulerande lärande 
Reellt inflytande 
Trygg arbetsmiljö 
 
Nacka kommuns                                   
strategi—riktlinjer 
Tydlig information  
Individuell  utvecklingsplan  
Utvärdering för förbättring 

 
Skollagen  

Läroplanen  

Utvärderingar 

Spaning 

Vår värdegrund 

Lokalt                   

styrdokument 

Medarbetarskap 

Ledarskap 



 

Möten och kommunikation  

Du som förälder är ditt barns viktigaste resurs. Tillsammans med 

dig skapar vi de bästa förutsättningar för ditt barn och dess utveckling.  

Du är alltid välkommen att besöka skolan och vår verksamhet.  

 

Varje termin inbjuds du som förälder till ett utvecklingssamtal. Vid de  

första samtalet får vi möjlighet att ta reda på ditt barns förväntningar och önskemål, 

vilka vi sedan tar till vara i vår planering. Du får även möjlighet att berätta om ditt barn 

och vad Du har för tankar inför starten i förskoleklass.  

Vid utvecklingssamtalet skrivs en framåtsyftande planering. 

En gång om året (från skolår 1) erhåller Du som förälder ett skriftligt omdöme om ele-

vens utveckling mot kunskapskraven i resp. ämne. I skolår 6 erhåller eleven betyg för 

första gången, det är terminsbetyg och slutbetyget erhålls på våren i skolår 9.  

 

Under året erhåller du information via blogg, nyheter, veckobrev, fritidsbrev och annan 

daglig information via vår portal Schoolsoft. Du får en egen inloggning och kan där 

ta del av såväl information som de skriftliga omdömet och de individuella utv. 

planer som upprättas. Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är också 

viktigt tillfälle för samtal, vi inbjuder även till föräldramöten.   
 
 

 

 

Möten  
Information  

 



 

Förskoleklassen och Fritidshemmens verksamhet  
Förskoleklassens verksamhet är ett första steg mot att börja i skolan                                Försko-

leklassens verksamhet ska utgå från den fria leken och lekens betydelse för barnets utveckling 

och går hand i hand med Fritidshemmens intentioner. Förskoleklass verksamheten ska vara ett 

år till inskolning i skolans miljö och verksamhet. Skolplikten börjar i skolår 1 och förskoleklas-

sens verksamhet ska i en lugn miljö förbereda barnet för skolstarten.  

 

Introduktion 

En viktig del av förskoleklassens verksamhet är att introducera eleverna i skolan och skolans 

strukturer. Vi arbetar mycket med dagliga rutiner såsom påklädning, förflyttningar, äta i matsa-

len, turtagning, vara i idrotten mm. Det är viktigt att barnen i lugn miljö får ta till sig skolans 

rutiner och strukturer som självklart är annorlunda än förskolans verksamhet. Tryggheten kom-

mer först och därför är det viktigt att ge en god introduktion i skolans verksamhet.  

 

Lek och lärande 

Vi skapar tid och rum för lek och lärande så att eleverna kan växa på egna villkor. Det finns 

material som stimulerar fantasi och kreativitet. Eleven ska känna delaktighet i planeringen av 

sitt arbete, allt efter tidigare erfarenheter och mognad. Det ska vara roligt och meningsfullt att 

lära! Alla elever måste få uppmärksamhet och erkännande att deras ansträngningar är värde-

fulla.   

 

Språket 

Språket är en del av vår identitet. Vi arbetar efter Bornholmsmodellen, för att skapa fonologisk 

medvetenhet och därmed förbereda elevens läs och skrivinlärning. I början av läsåret genom-

förs en fonologisk screening för att elevernas utvecklingsnivå. Under läsåret arbetar vi sedan 

strukturerat med språket och språkutveckling. I slutet av läsåret gör vi en ny screening där vi 

ser elevens utveckling, vi ser goda resultat och eleven har en bra grund inför skolstarten i år 1.  

 

Matematik 

Vi uppmärksammar matematiken i vardagen. Eleven utvecklar sin förmåga att upptäcka och 

använda matematiken i meningsfulla sammanhang. När vi ”pratar matematik” stödjer  

språket och matematiken varandra.  

 

Fritidshemmens verksamhet  

På Sigfridsborgs skola har vi fyra fritidshemsavdelningar och en fritidsklubb. Verksamheten är 

nära integrerad i alla team. Pedagogerna samarbetar med lärarna under hela skoldagen. Upp-

draget innebär att stödja elevernas utveckling kring såväl normer och värden som kunskaper, 

ansvarstagande och inflytande hos eleverna.  

 

Fritidshemmet ska enligt skollagen erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt 

stimulera deras utveckling och lärande. Verksamheten ska vara meningsfull och ha ett rikt och 

varierat utbud. Pedagogerna ska i valet av innehåll utgå från 

elevens sociala och kulturella intressen och erfarenheter. Pe-

dagogerna uppmuntrar till kamratrelationer och stödjer ele-

verna i konflikthantering. Verksamheten bygger på att lärande 

sker hela tiden.  

 

 

 



 

 

 

Skolval 

Skolvalet pågår Dec 2016 —1 Feb 2017. 

Skolvalet sker i Nacka 24 och du behöver E-legitimation för att utföra ditt val, det 

går även att ansöka om användarnamn och lösenord.  

All information finns på Nackas hemsida www.nacka.se 

 

Vi arbetar för att alla ska få sitt första hands val, men det är många 6 åringar i Älta så 

trycket är stort, men de senaste åren har vi berett plats för nästan alla som önskat 

komma till oss. Om du ansöker till Sigfridsborgs skola är du även garanterad plats 

på skolans fritidshem.  

 

Introduktion och Inskolning 

Under vårterminen påbörjas skolbesöken och Ditt barn besöker förskoleklassens 

verksamhet. Vid besöken får Ditt barn möjlighet att bekanta sig med skolans peda-

goger, lokaler, miljö och självklart sina nya kamrater. Vid det andra besöket äter Ditt 

barn mat i skolans restaurang. I augusti påbörjas inskolningen och en planering 

upprättas för Er och Ditt barn kring inskolningen —ofta sker inskolningen på ett par 

dagar i samband med skolstarten i Augusti.  

 
 
 

 

 

Inskolning och Skolval  

 



 

 

Sigfridsborgs skola 
Evalundsvägen 37 

138 34 Älta 

 

 

Rektor 
Anne Sjö — 08-718 88 15 

anne.sjo@nacka.se  

 

Biträdande rektor 
Roger Odell — Ansvar F-2— 08-718 88 58 

roger.odell@nacka.se  

Mikaela Högskoog — Ansvar 3-6 — 08-718 89 34 

Mikaela.hogskoog@nacka.se  

 

Expedition 

Ulrica Ohlsson—08-7188828 

ulrica.ohlsson@nacka.se 

 

E-post:  
förnam.efternamn@nacka.se 

 

 

Hemsida:  

www.nacka.se/sigfridsborg 
www.nacka.se 

 

 

Kontaktuppgifter  

 


