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Välkommen att söka
grundskola i Salems
kommun
Skolans centrala uppdrag är att ge alla elever
goda möjligheter att, utifrån sina individuella förut
sättningar, lyckas väl i skolarbetet. Eleverna ska ges
möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter i
sammanhang präglade av mening, inflytande och
demokrati. Detta uppdrag är en utgångspunkt och
präglar grundskolorna i Salems kommun.
För att underlätta för dig och ditt barn i valet av skola så presenterar
vi Salems grundskolor i den här broschyren. Vi hoppas att informationen fungerar vägledande och är en hjälp för dig i ditt viktiga val.

Dags att ansöka om skolplats
Du som är vårdnadshavare i Salems kommun har rätt att välja vilken grundskola du önskar
att ditt barn ska gå i. Ansökan görs senast 31 januari 2019.
Salem tillämpar kundval

Principer för mottagande

I Salems kommun har vårdnadshavare i enlighet med skollagen rätt att välja skola för sitt barn, både vad gäller förskoleklass och grundskola. Salems kommun tillämpar syskonförtur
om antalet sökande är fler än antalet platser.

Om antal sökande överstiger antal platser för den eller de
skolor som valts gäller principer för mottagande i följande
prioritetsordning:

Val av förskoleklass till läsårets start
Alla vårdnadshavare ska göra tre aktiva val av skola via kommunens webbplats det år som barnet ska börja i förskoleklass. Om det inte är fler sökande än platser, tilldelas barnet
plats i den skola som valts i första hand. Kan inte förstahandsvalet tillgodoses så gäller andrahandsvalet, och så vidare. Det
är rektor som beslutar om hur många klasser/grupper och
elever som skolan ska ha, enligt rådande skollag.

Skolval inför årskurs 4 och 6 för elever
i Rosenlundskolan samt Parkskolan
Elever som är inskrivna i Rosenlund
skolan och Parkskolan och som ska
börja i årskurs 4 respektive 6 ska söka
grundskoleplacering på samma sätt
som skolvalet inför förskoleklass
placering. Mellan 7 och 31 januari
är skolvalet öppet och ansökan
görs via webben.

• Elevvårdande skäl
• Syskonförtur
• Närhet
Enligt skollagen har alla elever rätt till en skolplacering nära
hemmet om de har önskat det. Någon definition av vad som
är ”nära hemmet” finns inte och blir därför en bedömningsfråga för rektor. Det innebär att en elev kan erbjudas en plats
i en annan skola än den närmaste.
De fristående grundskolorna i kommunen kan ha andra regler
för mottagande än de kommunala. Ofta är dessa antagnings
regler baserade på syskonförtur och därefter
datumförtur. Kontakta respektive fristående skola för mer information.

Viktiga datum!
7–31 januari 2019:

Sista datum för val av skola
till hösten 2019.

5 mars 2019:

Du som vårdnadshavare får besked
om ditt barns skolplacering.
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Ansök om skolplats till ditt barn via webben
Från och med den 7 januari kan du ansöka om plats på en
grundskola. Du gör valet på webben så här:
1. Gå till www.salem.se
2. Välj Barn & utbildning i huvudmenyn och sedan Grundskola.
3. Klicka på länken Skolval läsåret 2019/2020.
4. Fyll i dina tre val. Har du fler sexåringar gör du en ny ansökan för varje
barn. Gör du ingen ansökan alls placeras ditt barn på den skola som
har plats. Senast 31 januari 2019 måste du ha gjort valet av skolplats.
Kom ihåg att båda vårdnadshavarna ska ansöka/godkänna ansökan - för att
komma in och godkänna ansökan måste du ha ett användarnamn och lösenord. Ansök gärna om det redan nu. Du hittar registrering för användarnamn/
lösenord på samma sida som skolvalsansökan på Salems kommuns hemsida.

Vill du veta mer?
Salems kommunala och fristående grundskolor håller öppet hus under
vecka 3 och 4 där information ges om blivande förskoleklasser.*
• Parkskolan: onsdag 16 januari kl. 17.00–18.30
• Nytorpsskolan: tisdag 15 januari kl. 17.30–18.30
• Säbyskolan: måndag 21 januari kl. 17.00–18.00
• Skogsängsskolan: tisdag 22 januari kl. 17.00–18.00
• Söderby friskola: torsdag 24 januari kl. 17.30–18.30 (endast för F-klass)
• Rönninge skola: torsdag 17 januari kl. 17.30–18.30
• Rosenlundskolan: måndag 21 januari kl. 17.00–18.30
Mer information om våra grundskolor, ansökan, regler, skolskjuts
och blanketter finns på vår hemsida:
www.salem.se/barn--utbildning/grundskola/
*Med reservation för ändringar.
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Modersmålsundervisning
Syftet med modersmålsundervisningen är att skapa en aktiv flerspråkighet. Eleven ska lära sig
mer om den egna kulturen och få möjlighet att utvecklas till flerspråkiga individer med dubbel
kulturell identitet och kulturkompetens.
Möjlighet till modersmålsundervisning har elever om:
• en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk
än svenska som modersmål.
• språket utgör ett dagligt umgängesspråk för eleven.
• eleven har grundläggande kunskaper i språket.
För elever med nationella minoritetsspråk (finska, samiska,
meänkieli, romani chib och jiddisch) finns möjlighet till utökat
stöd och undervisning, i och på modersmålet. Modersmåls
undervisning är frivillig och kostnadsfri. Anmälan görs på
blanketten ”Ansökan om modersmålsundervisning” här:
www.salem.se/modersmalsundervisning

Mer information:
Skogsängsskolan
Säbytorgsvägen 18–20
144 80 Rönninge
Biträdande rektor: Lars Hultberg
E-post: lars.hultberg@salem.se
Telefon: 08-532 592 12
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Grundskolorna i Salems kommun
Innehållsförteckning
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Nytorpsskolan
Nytorpsskolan är en F–9-skola med den lilla skolans fördelar, den är trygg och
nära dig som elev och förälder. Motivationen är hög och studieresultaten goda!
De första stegen …

Vi lär …

De första stegen på Nytorpsskolan tas i förskoleklassen,
med egna lokaler och en egen inhägnad skolgård. På fritids
tiden träffar barnen ettorna och det gör att de lär känna
även äldre barn.
Ett lekfullt lärande, eget undersökande och strukturerad
pedagogik gör barnen väl rustade för fortsatt skolgång.
Skolans natursköna läge inbjuder till utevistelse och förskoleklassen har också schemalagd tid varje vecka i vår idrottshall.

Vi tror på värdet av att vara både ute och utåtriktade. Därför
har vi en genomarbetad utepedagogik från förskoleklass till
årskurs 3 och flera olika samarbetsprojekt med externa aktörer. Grunden till lärandet är goda relationer och kreativ och
utvecklande miljö.
Nytorpsskolan är en skola med höga förväntningar och ett
stort engagemang, vilket under flera års tid har lett fram till
goda resultat. I vår satsning på att möta framtidens kompetensbehov använder vi digitala verktyg i lärandet, och har
satsat på 1-1 lösning för elever från årskurs 4.

… tillsammans!
På en liten skola med ca 300 elever lär man känna varandra
väl. Vi arbetar kontinuerligt med lärande och trygghets
skapande aktiviteter där eleverna i de olika årskurserna
samarbetar. Det kan handla om vår uppskattade OS-dag,
elevens val eller olika projekt där klasser redovisar olika
teman för varandra.
Vi har åldersblandade råd: Elevråd, Skol IF, Fritidsråd,
Matråd och Biblioteksråd som alla arbetar för ökad trivsel
men också god trygghet.

Mer information:
Nytorpsskolan F–9
Tvillingvägen 10
144 64 Rönninge
Rektor: Anna Kiltorp
E-post: nytorpsskolan@salem.se
Telefon: 08-532 591 40
Expedition: 08-532 591 00
www.salem.se/nytorpsskolan
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… i en bra miljö för god hälsa!
Vår skola ligger naturskönt i villabebyggelsen i Nytorp. Hälsa
och rörelse tror vi är nödvändiga för en hållbar utveckling.
Våra elever har extra idrott på schemat och vår närmiljö ger
goda möjligheter till extra utevistelse. Skolmaten är också
viktig. I vårt prisvinnande tillagningskök lagar vi varje dag två
rätter, varav den ena är vegetarisk. Vi prioriterar ekologiska
och närproducerade råvaror. Förutom varmrätter serveras
också ett stort och variationsrikt salladsbord.
En bra arbetsmiljö handlar inte bara om väggar, golv och
tak! För oss handlar det om trygghet, tillit och en arbetsro
där kreativitet och nyfikenhet kan råda. Välkommen till oss
på Nytorpsskolan!

”Skolan är liten och lugn med
bra lärare – det är tryggt här!”
Elev på Nytorpsskolan
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”Lust att lära – rätt att lyckas”
Parkskolan
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Parkskolan
Parkskolan är en modern skola i en annorlunda miljö med gamla anor i Söderby Park.

Med trygghet och respekt för varandra

Vi utvecklas ständigt

Parkskolan omfattar både förskola och skola, förskoleklass till
årskurs 5. Vi arbetar genomgående med åldersintegrerade
grupper, vilket skapar trygghet och en bred variation i
lärandet. Vi är en lagom stor skola med 230 elever. Trygghet, respekt för varandra, nyfikenhet och lust att lära är
utgångspunkt för både barn och pedagoger. I skolans arbetar
vi ämnesintegrerat såväl inomhus som utomhus, och varvar
teoretiskt och praktiskt arbete. Lärandet blir på så sätt både
meningsfullt och lustfyllt för eleverna.

Varje elevs förutsättningar att bli sitt bästa jag är vårt viktigaste
uppdrag. I det ryms en rik variation av lärande, verktyg och
metoder, i kombination med starka och hållbara relationer. Alla
elever har tillgång till digitala lärverktyg i form av läsplattor och
datorer och vi arbetar ständigt med att utveckla undervisningen för att kunna erbjuda de bästa förutsättningarna för varje
barns lärande och utveckling. Som vårdnadshavare följer du
ditt barns kunskapsutveckling via lärplattformen Schoolsoft,
och vår skolvardag genom bilder och berättelser i olika sociala
medier. Vi som arbetar i skolan är alltid måna om ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare.

Frisk luft och spring i benen
Vi har en stark utepedagogisk kompetens och är utomhus
både på raster, på fritids och i delar av undervisningen varje
dag. Vi vet att rörelse och praktiskt arbete stimulerar och
stärker lärandet. Våra arbetslag består av både lärare och
fritidspedagoger som i nära samarbete ansvarar för elev
grupperna. Vi erbjuder skolbarnsomsorg på morgonen
och eftermiddagen. Fritidsverksamheten fokuserar på ute
pedagogik och är ett viktigt komplement till skolan för att
med mångsidighet och variation skapa det vi inom Pysslingen
kallar för heldagslärande.

Kost och hälsa
Parkskolan har egen idrottssal för lärande, lek och rörelse,
både på skoltid och på fritids. Vi gör ofta utflykter till när
liggande parker eller till skogen. Vårt tillagningskök med
välutbildade kockar erbjuder varje dag välkomponerad och
hälsosam mat i vår fina matsal.
På Parkskolan får ditt barn en trygg, lustfylld och
lärorik skolgång!

Mer information:
Parkskolan Pysslingen AB F–5
Söderby Torgs Allé 6–8
144 52 Rönninge
Rektor: Ingela Netz
E-post: parkskolan@pysslingen.se
Telefon: 08-530 673 40
Expedition: 08-530 206 40
www.pysslingen.se/parkskolan
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Rosenlundskolan
Vår skola ligger i vacker natur nära skog, sjö och ängar som stimulerar till nyfikenhet
i olika lärsituationer. Vår dagliga strävan är att alla barn ska känna glädje och delaktighet
i sin egen vardag och tillsammans växa som individ och grupp.
Nöjda barn, elever och vårdnadshavare

GRETA genomsyrar verksamheten

Rosenlundskolan är en integrerad för- och grundskola. Grundskolan är indelad i åldersblandade klasser med tre F-1 klasser
och tre årskurs 2-3 klasser.
Vi har under åren haft hög måluppfyllelse med nöjda barn,
elever och vårdnadshavare. Vår personal är välutbildad och
behörig. Vi har en gemensam pedagogisk grundsyn som genomsyras av ett positivt förhållningssätt till varandra och vår
omvärld. Vår verksamhet utgår från ett heldagslärande som
innebär att lärare, förskollärare och fritidspersonal planerar
verksamheten med ett tydligt pedagogiskt syfte och innehåll.

Vi upptäcker och experimenterar, vi iakttar och reflekterar,
sätter oss in och förstår. Vår värdegrund GRETA som står för
Glädje, Respekt, Empati, Trygghet och Ansvar genomsyrar
hela verksamheten – från liten till stor.
Vi månar om våra barn och elevers hälsa. Vår skolmat til�lagas i skolans egna tillagningskök. Råvarorna är alltid noga
utvalda. Vi vet att maten spelar en stor roll för prestationen
i både kropp och själ! Vi kan stolt tillägga att vårt kök är
KRAV-certifierat!

Våra barn och elever har tillgång till olika lärmiljöer bestående av praktiska och kreativa inslag. Vi arbetar med digitala
verktyg i form av läsplattor, datorer och smartboard. Alla
barn och elever har ute-lektioner varje vecka med exempelvis
utomhusmatematik, ord- eller bokstavsjakt, olika teman i so/
no, samarbetsövningar, djur och natur samt årstidsskiftningar
Vi använder oss av Schoolsoft som redskap för kommunikation och dokumentation av elevernas utveckling och lärande.

Mer information:
Rosenlundskolan Pysslingen
Förskolor och Skolor AB
Uttringe Gårdsväg 20
144 63 Rönninge
Rektor/Förskolechef: Helena Tennhage
E-post: helena.tennhage@pysslingen.se
Telefon: 08-532 595 51
Expedition: 08-532 595 50
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Följ oss gärna på Facebook, Instagram och läs vidare om
verksamheten på vår hemsida.
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”Det bästa med Rönninge skola?
Skolgården, fritids, kompisarna,
lärarna... Ja, allt!”
Elev på Rönninge skola
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Rönninge skola
Rönninge skola är en F–9 skola med cirka 540 elever där lärandet står i centrum.
Nyfikenhet, kunskap, glädje, lust, trygghet, gemenskap och öppenhet är en självklarhet.
Vårt mål är att alla elever som lämnar Rönninge skola ska ha
goda kunskaper, en god självkänsla och en tro på att de har all
möjlighet att skapa sin framtid! Att lära sig läsa, skriva och räkna
är en grundläggande rättighet och en av våra viktigaste uppgifter.
Hos oss ska varje elev få utvecklas efter sina förutsättningar.

Med kunniga, erfarna och kompetenta pedagoger skapar
vi en lärmiljö som ska stimulera, utmana och inspirera våra
elever. När våra elever lämnar Rönninge skola vill vi att de går
vidare med god självkänsla och en tro på att de har all möjlighet i världen att skapa sin framtid.

Vår värdegrund bygger på hänsyn, ansvar,
trygghet, glädje och allas lika värde!

Inflytande och delaktighet

Alla är lika viktiga oavsett förmåga, utseende eller sätt att
vara. På vår skola känner sig alla betydelsefulla. Vi tror på att
trygghet skapar nyfikenhet och nyfikenhet skapar lust att lära.
Vi tar ansvar för vårt eget handlande, vårt skolarbete, våra
saker, vår miljö och för varandra. Vi står för vad vi säger och
för det vi gör! Vi visar hänsyn genom att vi bryr oss om och
hjälper varandra, respekterar varandra, lyssnar på andras
åsikter och uppträder schyst mot varandra.

Samarbetet med föräldrarna är en viktig del i skolans vardag.
Alla ska känna sig välkomna till skolan och ingen fråga är för
stor eller för liten. Vi har en föräldraförening och ett skolråd
där du som förälder kan vara med och påverka.
För att öka elevernas inflytande i skolmiljön och under
visningen har vi tre olika elevråd uppdelade i årskurs 1–3,
årskurs 4–6 samt årskurs 7–9. Utvalda representanter från
varje klass deltar i de regelbundna mötena som genomförs
under ledning av rektor eller biträdande rektor.

Mer information:
Rönninge skola F–9
Rönninge skolväg 31
144 62 Rönninge
Rektor: Glenn Nilsson
E-post: ronningeskola@salem.se
Telefon: 08-532 594 01
Expedition: 08-532 594 00
www.salem.se/ronningeskola
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Salemskolan
Salemskolan erbjuder undervisning och stöd till elever med särskilda behov.

Salemskolan har sina lokaler på Skogsängsskolan, och är ett
samlingsnamn för:
• Grundsärskola årskurs 1–9.
• Särskild undervisningsgrupp årskurs 1–9 för elever
med diagnos inom autismspektrumtillstånd.
Du som vårdnadshavare kan inte enskilt söka till denna skola.
Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp fattas av
rektor på den grundskola eleven går på, efter prövning av
central elevhälsa. Tal- eller språkstöd eller insatser av mobil
enhet fattas av central elevhälsa efter ansökan från lokal
elevhälsa/rektor.

Mer information:
Salemskolan 1–9
Säbytorgsvägen 18–20
144 80 Rönninge
Rektor: Åse Krantz
E-post: ase.krantz@salem.se
Telefon: 08-532 592 04
Särskolesamordnare: Marie Åkerlund
E-post: marie.akerlund@salem.se
Telefon: 08-532 594 56
www.salem.se
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Grundsärskolan årskurs 1–9
För att få gå i grundsärskolan krävs att det finns en utredning
bestående av en medicinsk, psykologisk, pedagogisk och social
bedömning som visar att barnet tillhör målgruppen. Elever
med diagnos utvecklingsstörning, som inte bedöms kunna
nå grundskolans kunskapskrav, erbjuds plats i grundsärskolan.
Om vårdnadshavare önskar kan eleven i stället integreras
med extra stöd i grundskolan.
Ansökan till grundsärskolan görs till Salems kommuns
centrala elevhälsa efter beslut av rektor i den lokala elev
hälsan. Beslut om mottagande fattas av särskolesamordnaren
efter samråd med centrala elevhälsan.
Fritidshemsverksamhet erbjuds inom ramen för Salem
skolans verksamhet. Då Salems kommun inte har egen
träningssärskola får elever som bedöms ha det behovet,
i dagsläget sin placering i träningssärskolor utanför kommunen.
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”På Skogsängsskolan har vi
jättemånga bra lärare!”
Elev på Skogsängsskolan
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Skogsängsskolan
Lärmiljön på Skogsängsskolan präglas av struktur, tydlighet, trygghet och glädje. Eleverna ska
känna sig sedda och lyssnade till samt ha en tilltro till sin egen förmåga att lära.
Vårt mål är att alla elever på Skogsängsskolan ska få en
utbildning av hög kvalité och att de ska vara behöriga till ett
nationellt program på gymnasiet när de lämnar grundskolan.
Vi strävar efter att öka elevernas känsla av delaktighet och
engagemang. Alla som arbetar här har en gemensam elevsyn som präglas av höga förväntningar och en tro på att alla
elever kan och vill lyckas. Vi tror att ett gott bemötande är
en nyckel till framgång i alla möten på Skogsängsskolan och
arbetar aktivt med det.

Undervisningen hos oss ska:
• Präglas av ett gemensamt förhållningssätt för all lärarledd
undervisning vilket skapar förutsättningar för eleverna att
få en förståelse för sin egen kunskapsutveckling samt bidra
till en lugn och trygg studiemiljö.
• Ständigt utvecklas genom systematiskt kvalitetsarbete
och kollegialt lärande.
• Utgå från aktuella händelser lokalt och globalt.
• Uppmuntra eleverna till personliga ställningstaganden
utifrån goda faktakunskaper, kritiskt tänkande och
skilda perspektiv.
• Skapa möjligheter för elever att lära av varandra.
• Ge eleven utrymme för att påverka innehåll och arbetssätt.
• Bidra till att eleven utvecklar tillit till sin egen förmåga
och respekt för andra.
• Systematiskt följas upp vad gäller extra anpassningar
och elevernas måluppfyllelse.

Pedagogik i fokus
Det som framför allt kännetecknar skolverksamheten är en
hög lärartäthet och engagerade och motiverade pedagoger
med god kompetens. Vi har också ett mycket väl fungerande
elevhälsoteam bestående av flera olika professioner.
I undervisningen tränas eleverna i att sätta mål för sitt
lärande och lärarna ger feedback på hur eleverna förhåller sig
till målen. Skogsängsskolan eftersträvar en ständig pedagogisk u
 tveckling med eleven i centrum. Teknik och kompens
atoriska hjälpmedel är moderna och av hög kvalitet.
I samtliga klassrum finns digital utrustning som integreras
naturligt i den dagliga verksamheten. I skolrestaurangen leder
kökschefen arbetet. Matsedeln med en varierad kost tas fram
i samråd med skolans matråd.

Mer information:
Skogsängsskolan F–9
Säbytorgsvägen 18–20
144 80 Rönninge
Rektor: Jessika Zettervall Dannegård
E-post:skogsangsskolan@salem.se
Expedition: 08-532 597 01
www.salem.se/skogsangsskolan
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Säbyskolan
Vi vill ge våra elever glada minnen, goda kunskaper och en bra grund för framtiden.
Vår vision är “Glädje som grund, Ordning som stöd, Kunskap som mål”.
I Säbyskolan möts alla åldrar, vi arbetar mot gemensamma
mål och har samma syn på vad som är en bra skola. I mat
salen serveras vällagad mat och det finns ett varierat salladsbord. I förskoleklassen arbetar vi med lek som redskap för
att förbereda barnen inför skolstarten. För att stärka barnets
trygghet och självkänsla är strävan efter goda rutiner och bra
samspel i grupp viktigt. Barnen möter redan i förskoleklass
den lärare som ska undervisa dem ända till år 3.
I alla åldrar arbetar vi mer och mer med genrepedagogik
som stöttar eleverna till att utveckla både sitt vardagsspråk
och ett effektivt skolspråk. I år F–3 finns en fritidspersonal i
varje klass vilket gör det möjligt att ofta dela klassen i mindre
grupper. De ansvarar också för aktiviteter under rasterna och
fritidsverksamhet efter skolans slut. Även på mellanstadiet
finns fritidspersonal med genomtänkt pedagogisk verksamhet
under raster och eftermiddagar.
Arbetet på Säbyskolan kännetecknas av en omsorg om
att varje barn ska få stöd i skolarbete och social utveckling.
För detta finns speciallärare/specialpedagoger, skolsköterska
och kurator.

Mer information:
Säbyskolan F–9
Säbyhallsvägen 50
144 30 Rönninge
Rektor: Peter Forsberg
E-post: sabyskolan@salem.se
Telefon: 08-532 594 54
Expedition: 08-532 591 90
www.salem.se/sabyskolan
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Arbetsglädje och delaktighet
Våra elever får genom sina representanter i elevråd och
matråd möjlighet till inflytande på det som beslutas i skolan. Men det viktigaste inflytandet sker i klassrummet i
mötet mellan lärare och elev. Våra lärare genomför en elev
utvärdering med alla elever för att höra vilka synpunkter
de har på undervisningen. Då får lärarna veta vad som
behöver förändras.
Med fräscha lokaler, bra läromedel, många datorer, behörig,
kunnig och engagerad personal finns det goda förutsättningar
för glädje i skolarbetet. Föräldrarna har möjlighet till information och delaktighet i skolans utveckling via föräldraråd men
deras viktigaste inflytande sker i kontakt med sitt barns lärare.
Vi använder digital lärplattform som gör det möjligt att få
aktuell information om verksamheten i skolan.

”Det bästa med min skola är
att alla lärare är snälla och
kompisarna är trevliga.”
Elev i Säbyskolan
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Söderby friskola
Söderby Friskola är en fristående, ickevinstdrivande skola som startade sin
verksamhet höstterminen 1997.
En klass per årskull

Olika verktyg i undervisningen

Söderby friskola drivs som en ekonomisk förening med personalen och elevernas familjer som medlemmar. Föreningen
är partipolitisk och religiöst obunden. Verksamheten är inte
vinstdrivande utan allt överskott går direkt tillbaka till skolverksamheten. Skolan är vackert belägen nära naturen och
med gångavstånd till Salems centrum.
På Söderby går elever från F-klass upp till årskurs 9. Vi har
en klass per årskurs och har högst 26 elever i varje klass. På
skolan arbetar ca. 40 personal med 260 barn och ungdomar.
Inom verksamheten finns även fritidshemmet för barn till och
med årskurs 5. Vi följer kommunens riktlinjer för barnomsorg.
Skolans ekonomi gör det möjligt för oss att organisera
undervisningen i halvklassgrupper i praktisk-estetiska ämnen
och även till viss del i naturorienterande ämnen. Skolan satsar
även på matematik så att alla elever ska få de anpassningar
och utmaningar som ämnet kräver. För att orka studera är det
viktigt med fysisk aktivitet, alla elever har idrott på schemat
två gånger i veckan.
För att ge eleverna största möjliga chans att nå målen i
årskurs nio ges mycket stöd till elever i behov av det. Lärare
och resurspedagoger har goda kunskaper i hur man anpassar
undervisning och stöttar elever.
Lika viktigt är det att utmana elever att nå sin maximala
potential och sträva efter de högsta betygen. Personalen har
hög kompetens och många av våra lärare har erfarenhet och
behörighet av undervisning på gymnasiet och vet vad som
krävs för att nå bra resultat till vidare studier.

Eleverna i klasserna F–5 har tillgång till Ipads i undervisningen och i klasserna 6–9 har eleverna egna Chromebooks till
sitt skolarbete. Både elever och personal har erfarenhet och
kunskap gällande digitala verktyg i undervisningen.
Fritidshemmet är en förlängning av skoldagen. På morgonen
serveras frukost och på eftermiddagen mellanmål. Efter
mellanmålet erbjuds eleverna olika organiserade fritids
aktiviteter, bland annat slöjd, elda och tälja, bild, bingo,
gympaqul, pyssel, mattespel och frågesporter.
För att skapa en trygg skola organiseras aktivitetsdagar där
alla elever deltar i åldersblandade aktiviteter. Detta stärker
skolans sammanhållning och bidrar till att elever i olika åldrar
lär känna varandra och lär sig samarbete, skapar vänskap,
mellan åldersgrupperna.

Mer information:
Söderby Friskola F–9
Söderbyvägen 27
144 44 Rönninge
Rektor: Elena Entrena Alge
E-post: elena.alge@soderbyfriskola.se
Telefon: 08-534 740 30
Expedition: 08-534 740 31
www.soderbyfriskola.se
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Salems kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Säby Torg 16
144 80 Rönninge
www.salem.se
bou@salem.se

