
 

 
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 eller åk 4 men även du som önskar byta skola, 

varmt välkommen att ansöka plats på Igelboda skola!  

 

      Välkommen till Digitala Informationsmöten  

     på Igelboda skola den 20 januari 2021!  

 

 

”Kom som du är – bli vad du vill!” Igelboda skolas ledord som i korthet innebär att vi tar  

emot dig som elev där du befinner dig och ser till att du når så långt det är möjligt utifrån  

utbildningens mål. På Igelboda skola finns oontessori som pedagogisk inriktning i årskurs  

F-3, musikinriktning i samarbete med Nacka ousikskola kring profilen ”Stråk och språk”  

för åk F-3 samt ett välsmort och högkvalitativt mellanstadium i det mindre formatet. 



 

Förskoleklass på Igelboda skola 

Under de första skolåren läggs grunden för allt fortsatt lärande och fokus ligger på tidig     

läs- och skrivinlärning samt matematik. Eleverna startar på Igelboda skola i en förskoleklass 

som är integrerad med elever i årskurs 1. I denna åldersblandade konstellation kan           

eleverna utvecklas på ett tydligare sätt utifrån sina egna förmågor och behov. De lär sig på 

ett tidigt stadium att utveckla en ansvarskultur genom att eleverna i årskurs 1 kan bli goda 

faddrar för de nya förskoleklasseleverna på höstterminen.  

 

På Igelbodas skola kan du välja oontessoriverksamhet i åk F-3. Igelboda oontessori ligger i 

samma byggnad som Igelboda förskola mitt i den vackra backen ner från Igelbodaplatån. 

Här bedrivs oontessoriverksamhet med egen fritidsavdelning. I varje årskurs finns en klass 

förutom i F-1 där eleverna går tillsammans precis som på Igelboda skola i övrigt. 

 

Årskurs 4 på Igelboda skola 

På mellanstadiet går alla elever i det sammanhang som vi ser som litet för att vara ett     
mellanstadium. Lärarna arbetar tätt tillsammans och eleverna möter de flesta                    
undervisande lärarna på mellanstadiet. Lärarna har ämnesundervisning på ett tydligare sätt 
än under lågstadiet.  

 

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 och lärare 
den 20 januari 2021.  

 

Kl. 17:00 Rektor och bitr. rektor presenterar Igelboda skola och rektorsområdet samt om  

musikprofilen och samarbete med Nacka ousikskola 

Kl. 17:30 Information om skolval till förskoleklass 

Kl. 18.00 Information om skolval till åk 4 

 

För mer info se vår hemsida www.nacka.se/valfard-skola/igelboda-skola/.  

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

 
 

Varmt välkommen! 

 
                             Britta Wikman    Jens Lindgren              Sara Johansson 

                             Rektor               Rektor Biträdande        Administrativ chef 

https://www.nacka.se/valfard-skola/neglinge-skola/
http://www.nacka.se

