
FÖRÄLDRAMÖTE DIBBER
ANNE SJÖ – REKTOR ÄLTA  
221205



VÄLKOMNA TILL ÄLTAS 
KOMMUNALA SKOLOR

Då Dibber kommer stänga sin verksamhet så
kommer vi i Älta rektorsområde att ta emot
eleverna på någon av våra kommunala skolor. 

• Stavsborgsskola

• Sigfridsborgsskola

• Älta skola

Nu i vår kan vi ta emot i mån av plats. 

Till Augusti 2023 kommer alla elever beredas plats.

Anne Sjö / rektor  



ÄLTA REKTORSOMRÅDE 

3 Grundskolor 

• Stavsborgsskola F-9

• Älta skola F-6

• Sigfridsborgsskola F-6

6 Förskolor

• Bäckaliden fsk

• Kolarängen fsk

• Solängen fsk

• Svanöjden fsk

• Älta gård fsk

• Ältadalen fsk



STAVSBORGSSKOLA
• 600 elever

• F-9 

• 1 klass i varje årskurs F-6

• 5-6 klasser i varje årskurs 7-9 

• Flyttar till nybyggd skola Aug 2023



STAVSBORGSSKOLAN 
NY SKOLA FRÅN AUG 2023

• Fantastisk byggnad!

• Ljusa, öppna, moderna och ändamålsenliga lokaler

• Fokus hållbarhet och  yteffektivitet

• En del av skolan blir förskola  



ÄLTA SKOLA

• 550 elever 

• F-6

• 3 klasser i varje årskurs 



SIGFRIDSBORGSSKOLA

• 760 elever

• F-6

• 4 klasser i varje årskurs 



”Vi har förtroende och respekt för 

människors kunskap och egna förmåga 

– samt för deras vilja att ta ansvar.”

VISION OCH 

VÄRDERING

ÖPPENHET OCH MÅNGFALD



VÅRT GEMENSAMMA UPPDRAG 

• Likvärdighet 

• Hög kvalitet – Hög kvalitet på undervisningen 

• Hela tiden förbättra elevernas resultat 

• Mångfald – bevara det lilla i det stora.  Tex. varje skolas traditioner

• Säkerställa en hög kompetensförsörjning – utbildade lärare

• Kollegialt lärande mellan skolor, lärare, ämneslärare 

• Rektor och bitr. rektor är pedagogiska ledare  

• Varje dag räknas! 

• Du är expert på Ditt barn – samarbete är A och O



INFORMATIONSMÖTEN TILL 
SKOLVAL LÄSÅRET 2023-2024

• Skolvalet öppnar 16 Januari – Nacka.se/Mitt skolval 

• Stavsborgsskolan F-klass – 25 Januari 17.30 

• Stavsborgsskola Årskurs 7 – 26 Januari 17.30 

• Älta skola F-klass – 23 Januari 17.30 

• Sigfridsborgsskola F-klass – 24 januari 17,30

Är Ni intresserade av andra årskurser så hänvisas till ovan datum!



BYTE REDAN NU – I MÅN AV PLATS 

• Byte nu sker i mån av plats

• Vi ser över platstillgången på alla tre grundskolor

• Brev har gått ut till Er alla – har några exemplar med mig idag!  

Önskar plats till Ansökan 

öppnar

Ansökan 

stänger

Placeringsbesked

Vårterminen 

2023

11 November 2 December 14 December 

Vårterminen 

2023

15 December 8 Januari 14 Januari 

Vårterminen 

2023

10 Mars 26 Mars 4 April 



KONTAKTUPPGIFTER 

Har Ni några frågor kan Ni kontakta skolledare på respektive skola: 

• Stavsborgsskolan F-6: ann.goliathpillola@nacka.se

• Stavsborgsskolan 7-9: dennis.samuelssonserwadda@nacka.se par.angerfelt@nacka.se

• Älta skola: thomas.bjorkvik@nacka.se ann.asberg@nacka.se

• Sigfridsborgsskola: lena.schlyter@nacka.se helena.palsson@nacka.se
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HEMSIDOR – MER INFO 

• Finns mycket mer att läsa på våra hemsidor

• Stavsborgsskola

• Älta skola 

• Sigfridsborgsskola

Välkomna till Ältas kommunala skolor

Anne Sjö – Rektor 

anne.sjo@nacka.se

070-4318815

mailto:Anne.sjo@nacka.se



