
 

 
Hej vårdnadshavare och elever - nu är det dags för skolval!  

 

Skolvalsperioden pågår mellan den 12 januari 2021 och 1 februari 2021. 

Du som har barn som ska börja förskoleklass, åk 4 eller 7 men även du som önskar byta skola, 

varmt välkommen att ansöka plats på Saltsjöbadens Samskola!  

 

      Välkommen till Digitala Informationsmöten  

     på Saltsjöbadens Samskola den 25 januari 2021!  
 

 

På Saltsjöbadens Samskola bygger vi framtidens skola med nytänkande pedagogik och ett                  

omvärldsorienterat lärande. Hos oss får du möta en lärarledd undervisning kombinerat med      

utforskande och kreativa arbetssätt. Våra elever når mycket goda studieresultat och vi har ett            

av de bästa meritvärdena i åk 9 i hela Sverige. Trygghet och tillit kännetecknar vår skola där             

lärandet går som en röd tråd genom utbildningen från F-klass upp till åk 9.  

 

Samskolan är en forskande skola där lärarna forskar i sin egen undervisning med handledning         

från universitetet. Genom samarbete skapas en ansvarsfull, kreativ och omtänksam miljö där             

vi hjälper varandra att växa och utvecklas.  



 

Förskoleklass på Samskolan  

I förskoleklassen är det barnens lust och nyfikenhet att lära nytt som leder planeringen av lektioner 

framåt. Förskolepedagogiken väver samman lekens möjligheter till kunskapsutveckling med         

undervisning i olika ämnen. Utgångspunkt för allt lärande i skolan utgörs av barnens egna               

livserfarenheter och idéer om sin omvärld. Det är så vi bygger kunskaper i undervisningen. 

 

Årskurs 4 och 7 på Samskolan 

Till skolstarten ht-21 finns också följande valbara inriktningar att göra i åk 4 och 7: 
 

Samskolan International  

På vår internationella inriktning genomförs undervisningen till 20% på engelska. Det ger extra     

träning i världsspråket engelska där de svenska begreppen också säkras i undervisningen. Många 

internationella kontakter flätas in i undervisningen.  

Samskolan Musik 

Vår musikinriktning genomförs i samarbete med Nacka Musikskola med möjligheter att välja att 

spela i band, ensemble, sjunga i kör och göra musikproduktion.  

Samskolan Idrott 

Idrottsinriktningen har lång historia på Samskolan och till skolåret 21/22 ges möjlighet att välja   

mellan dans, fotboll och ishockey. Vårt mångåriga samarbete med SIF stärker inriktningen.  

 

Vill du veta mer om vår skola och våra utbildningar besök gärna vår hemsida. Där kan du 

också göra en föranmälan för att delta på ett digitalt möte med skolledning, lärare och 

elevhälsa den 25 januari 2021.  

 

Kl. 17:00 Rektor tillsammans med bitr. rektorer presenterar Samskolan och rektorsområdet 

Kl. 17:15 Information om skolval till förskoleklass  

Kl. 17.45 Information om skolval till åk 4 

Kl. 18:30 Information om skolval till åk 7  

 

Har du frågor om elevhälsan och särskilt stöd, maila biträdande rektor Maria Trygger och boka ett  

eget digitalt möte. 

 

För mer info se vår hemsida www.nacka.se/valfard-skola/saltsjobadens-samskola-f9/ och följ oss 
gärna på Facebook. Information om skolvalet hittar du på www.nacka.se.  

 
Varmt välkommen! 

 

Britta Wikman          Katarina Åkerman Gustafsson         Annika Billing            Maria Trygger 

Rektor                        Rektor Bitr. 6-9                                   Rektor Bitr. F-5          Rektor Bitr. EHT 


