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Skolansökan 2017
Skolansökan är elevers och vårdnadshavares möjlighet att bilda sig en uppfattning  
om kommunens olika skolor, ansöka till de skolor som är intressanta och på så vis  
påverka elevens skolgång.  I Upplands Väsby finns 13 grundskolor, åtta fristående  
och fem kommunala. De elever som inte gjort någon skolansökan placeras i någon  
av kommunens kommunala skolor.

FÖR VEM?
Skolansökan gäller barn folkbokförda i Upplands Väsby och som:
• fyller sex år under 2017 och önskar börja i förskoleklass
• ska börja åk 6 till hösten som idag går en F – 5 skola
• önskar välja en ny skola åk 6 till höstterminen 2017

NÄR?
Ansökningsperioden är 3 februari – 23 februari 2017.   
När ansökningsperioden är slut börjar arbetet med att placera elever. 

HUR?
Skolansökan görs via e-tjänsten på www.upplandsvasby.se/skolansökan
Det är obligatoriskt att göra tre val när du ansöker om skolplats. Om en skola  
inte har plats för alla som sökt kan ditt andra- eller tredjehandsval bli aktuellt.

?
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SÅ HÄR GÖR DU:

1. Gå till www.upplandsvasby.se/skolansökan
2. Logga in med e-legitimation alt. användarnamn och lösenord som  

du begär via webben
3. Välj i övre menyn Skolansökan 

Namnet på det barn som ansökan gäller kommer upp
4. Klicka på Skolansökan 2017 

Under rubrikerna Områden, Inriktning och Regi kan du nu göra urval.  
(Om inget urval görs, väljs automatiskt alla alternativ). Klicka Nästa

5. Lägg till de skolor du vill ansöka till. Du måste välja tre alternativ. Klicka Nästa
6. Rangordna dina alterntiv med hjälp av pilarna. Klicka Nästa
7. Se över dina kontaktuppgifter och ändra vid behov. Klicka Nästa
8. Gå noggrant igenom dina val och klicka Bekräfta
9. Bekräftelse skickas automatiskt till angiven e-postadress
10. Under april månad skickas en bekräftelse med post hem till  

vårdnadshavare.

ANSÖKAN TILL FRISTÅENDE SKOLA 

1. Fristående verksamheter har egna kösystem så kontakta respektive 
skola för att veta vad som gäller.  

2. Oavsett om du ansöker till en kommunal eller fristående skola ska din 
ansökan registreras under ansökningsperioden 3–23 febuari.

?
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JÄMFÖRA SKOLOR
Det finns 13 grundskolor i Upplands Väsby, åtta fristående och fem kommunala.  
Du kan läsa mer om skolorna och hitta datum för öppna hus och informations- 
tillfällen lite längre fram i det här materialet. Information finns även på  
upplandsvasby.se/skolansökan

• Med Väsby jämföraren kan du jämföra skolor och exempelvis se vilka som  
ligger nära din bostad: www.upplandsvasby.se/jamfor

• Besök skolornas öppna hus/informationstillfällen.  
Du hittar datum och tider för respektive skola längre fram i detta material. 

• På utbildningsmässan i Väsby Centrum den 11 februari 2017 möter  
du alla grundskolor och kan få hjälp att göra din ansökan. 

INTAGNINGSREGLER
Intagning kommunal skola
Rektor beslutar om intagning. Huvudregeln är att alla elever ska få en plats i den skola 
vårdnadshavarna har som förstahandsval, i mån av plats. Om fler elever sökt till skolan  
än det finns platser, gör vi utval utifrån relativa närhetsprincipen. Relativ närhet använder 
vi för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. 

Intagning fristående skola
Fristående skolor har egna kö- och intagningsregler. Kontakta respektive skola för att 
veta vad som gäller just där. Om du ansöker till en fristående skola måste du både ansöka 
direkt till skolan och registrera din skolansökan i kommunens e-tjänst under ansöknings-
perioden. Detta eftersom kommunen är skyldig att veta i vilken skola alla elever i Upplands 
Väsby går. Kom alltså ihåg att registrera din ansökan på upplandsvasby.se/skolansökan 
även om du sökt en fristående skola.
  



5?
FRÅN FÖRSKOLA TILL FRITIDSHEM
Uppsägning av förskola/pedagogisk omsorg
Om ditt barn fyller sex år under 2017 och idag har förskola kommer placeringen auto-
matiskt att avslutas den 31 juli 2017. Du säger själv upp platsen om ditt barn ska sluta 
tidigare. Uppsägningstiden är en månad.

Fritidshemsplats
Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar kan få plats i fritidshem för 6 –12 åringar. 
Vårdnadshavarna söker plats via e-tjänsten. Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd och 
baseras på familjens inkomst. Maxtaxa gäller.

Ansökan om fritidshemsplats görs efter du fått antagningsbesked från den skola barnet 
blivit antagen på. Du ansöker via e-tjänsten på samma sätt som när du gör skolansökan 
men väljer förskola och skolbarnsomsorg. 

ANSÖK OM FRITIDSHEMSPLATS 
(EFTER ATT DU FÅTT ANTAGNINGSBESKED)

Gå till www.upplandsvasby.se/skolansökan
1. Logga in med e-legitimation alternativt användarnamn och lösenord
2. Klicka på förskola och skolbarnsomsorg
3. Klicka på rutan Gör din ansökan

Utbildningsmässa lördag den 11 februari kl. 11.00 – 14.30.  

Möt alla skolor på plats i Väsby Centrum och få hjälp att göra  

din skolansökan på plats! Välkommen!
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VIKTIGA DATUM
3 FEBRUARI – 23 FEBRUARI 2017 
Ansökningsperiod.

11 FEBRUARI    
Utbildningsmässa i Väsby Centrum kl. 11.00 – 14.30.  På plats finns representanter  
från alla grundskolor i Upplands Väsby och personal som kan hjälpa till med ansökan.

16 + 21 FEBRUARI 
Väsby Direkt håller öppet för dig som vill ha hjälp att göra ansökan på kvällstid.  
Välkommen till kommunhusets entré i Väsby centrum kl. 17.00– 19.00.   

UNDER APRIL MÅNAD
En bekräftelse från den skola som kunnat erbjuda plats skickas med post hem  
till vårdnadshavare.
   
SVARA INOM 10 DAGAR   
När du fått bekräftelsebrevet ska du besvara och returnera det inom tio dagar.  
Observera att båda vårdnadshavarnas underskrift krävs.
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ÖVRIGT
Skola i annan kommun
Du har rätt att söka plats för ditt barn i en skola utanför Upplands Väsby kommun.  
Förutsättningen är att skolan accepterar den ersättning Upplands Väsby erbjuder.  
Kontakta den skola du är intresserad av för att få deras ansökningshandlingar. 

Modersmålsundervisning
Ta kontakt med rektorn på skolan där ditt barn blivit antagen, för mer information.

Skolskjuts
Elever i årskurs 1–9 kan ha rätt till skolskjuts. Grunder för bedömning är avstånd till  
närmaste kommunal skola, trafikfarlig väg, funktionsnedsättning hos eleven eller annan 
särskild omständighet. För mer information se www.upplandsvasby.se/skolskjuts

Lånedatorer för att göra en ansökan om skolplats
Datorer finns tillgängliga hos Väsby Direkt, på öppna förskolan samt i biblioteket.

Frågor om skolansökan 
Ring till Väsby Direkt på nummer 08-590 970 00 eller e-posta din fråga till 
skolansokan@upplandsvasby.se. Ange namn och telefonnummer i mejlet.

Andra språk än svenska
Det här materialet finns även på engelska, finska, arabiska, persiska, sorani och somaliska. 
All information finns samlad på www.upplandsvasby.se/skolansökan

Pappersformat
Detta material finns att hämta i pappersformat i kommunhusets reception i Väsby 
Centrum.
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Bollstanäs skola 
Bollstanäs skola har elever från förskoleklass 
till årskurs 5. Skolan är uppdelad i sex arbetslag, 
baserade på årskurser. 

Vår skola är en blandning av gammalt och nytt. 
Huvudbyggnaden invigdes redan i början av 
1930-talet. Kring huvudbyggnaden har nu en helt 
ny skola byggts upp. Med ljusa, öppna lokaler har 
vi de bästa förutsättningarna för det moderna lä-
randet. Varje klassrum har interaktiva tavlor. Alla 
elever har tillgång till iPads och datorer. Vi har en 
ny spännande skolgård vid Norrvikens strand och 
en restaurang där all mat lagas av en kock på plats.

På Bollstanäs skola har eleverna ett stort inflytande, bland annat genom klassråd, elevråd 
och fritidshemsråd. Elevrepresentanter ingår också i skolans lokala styrelse, där även 
föräldrar och representanter för skola och förskola finns representerade. Föräldraengage-
manget hjälper till i utvecklingen av skolan. 

Vi satsar stort på matematik och läsinlärning redan från förskoleklass. Nyligen har en 
satsning inom naturvetenskap och teknik (NTA) gjorts. 2014–2017 pågår ett samarbets-
projekt med Skansen (Sveriges största klassrum) där elever får ta del av vår kultur som 
inkluderar många skolämnen.

Vi har fritidshemsavdelningar kopplade till varje arbetslag. Pedagogerna på fritidshemmen 
deltar i skolverksamheten under hela dagen. Temaarbeten och andra aktiviteter som 
stimulerar elevernas lärande och utveckling är viktiga delar av fritidshemsverksamheten. 
Lärande, social utveckling och ansvarträning pågår under hela dagen. 

Skolan har engagerade och behöriga lärare. Alla lärare som undervisar i matematik och 
svenska deltar i matematiklyftet och i läs- och skrivlyftet. Kompetensutveckling av all 
personal är en viktig del av arbetet för att ständigt höja kvaliteten på undervisningen. 

Öppet hus
Onsdagen den 8 februari  
kl. 19.00  –  20.00

Kommunal skola, åk. F– 5
Rektor 
Susanne Isaksson (vik)

Besöksadress
Stora Vägen 80
194 68 Upplands Väsby

Telefon 
08-590 973 56

E-post
bollstanas@upplandsvasby.se

Webb
upplandsvasby.se/bollstanasskola
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Breddenskolan
Breddenskolan ligger i en trevlig miljö i södra delen 
av Upplands Väsby. Närheten till naturen är bra för 
både lek och undervisning. Vi använder naturen 
som inspirationskälla i verksamheten. 

God läsförmåga är grunden för all vidare inlärning 
i skolan. Vi arbetar därför mycket aktivt med att 
stimulera elevernas lust att läsa genom att tidigt och 
systematiskt arbeta med läsinlärning och läslust. 

Vi har en ambition att lägga grunden för eleverna 
att förstå och införliva demokratiska principer så 
att de kan påverka, ta ansvar för och vara delaktiga 

i sin egen inlärning.

Elevdemokrati är ett honnörsord på skolan. Alla klasser har en representant i elevrådet. 
Var tredje vecka träffas elevråd, rektor och biträdande rektor. Ärenden som tas upp rör 
elevens tid i skola och fritids och kan exempelvis handla om lärande, skolmat, skolgård 
eller om att arrangera aktiviteter.

Skolan har ett aktivt föräldraråd som träffas tre gånger per termin. Vid detta möte infor-
merar skolledningen om vad som sker i skolan den närmaste tiden och föräldrarna får ta 
del av och ge synpunkter på aktuella planer. 

På Breddenskolan är fritidshemsverksamheten en gruppverksamhet som ska utveckla 
elevernas förmåga att samspela och öka deras ansvarstagande samtidigt som det blir en 
meningsfull och rolig fritidsaktivitet för dem.

Informationsträff
Torsdagen den 9 februari  
kl.19.00 – 20.00

Kommunal skola, åk. F –5 
Rektor 
Lotta Tham 

Besöksadress
Bergsyravägen 3
194 64 Upplands Väsby

Telefon 
08-590 975 64

E-post
bredden@upplandsvasby.se

Webb 
upplandsvasby.se/breddenskolan
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Engelska skolan
Vi är skolan med internationell karaktär, tvåspråkig 
inriktning och hög kvalitet på undervisningen! Här 
finns tvåspråkiga klasser, utökad timplan i engelska 
och lärare med engelska som modersmål. Skolan 
ligger centralt i Smedby och är lättillgänglig med 
goda kommunikationer.

Vi tillämpar en pedagogik som leder till tvåspråkighet 
i svenska och engelska. Det är en undervisningsmodell 
där svenska och engelska utvecklas parallellt. I för-
skoleklass presenteras och tränas engelska genom 
lekar, sång och ramsor för att successivt utökas till 
att omfatta upp till 50% av undervisningstiden i de 
äldsta årskurserna.

Den internationella karaktären på skolan, där många språk och nationaliteter möts, skapar 
en positiv samhörighet, en unik lärandemiljö och en trygg plattform inför framtiden i vårt 
numera globala samhälle. Vi följer den svenska läroplanen. 

English School is a bilingual school that represents a beautiful spectrum of  ethnic and cultural 
backgrounds. The school is situated in the heart of  Smedby; easily accessible with good com-
munications. Our school teaches students to use English fluently and effectively in reading,
writing and speaking. We recruit and employ native English-speaking teachers and offer up to 
50 percent of  our teaching in English. The English school follows the Swedish national curri-
culum. We provide a highly-focused and disciplined learning in a calm and secure environment
where each student can fulfill his or her potential. 

Öppet hus
Måndagen den 13 februari  
kl.19.00 – 20.00

Fristående skola, åk. F – 7
Rektor
Marie Larsson

Besöksadress
Ryttargatan 275 
194 71 upplands Väsby

Telefon
08-590 771 23

E-post
skolan@englishschool.se

Webb
englishschool.se
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Frestaskolan
• Mer tid för lärande – ämneskunskaper, 
 ansvar och samarbete.
 •  iPads är verktyg i undervisningen,  
 från årskurs 3 har alla elever en egen  
 iPad (lärplatta).
•  Tydlig dokumentation beskriver elevens
 kunskaper och utveckling.
•  Aktivt trygghetsarbete med Friends.
•  Hög kvalitet på skolmaten och egen
 salladsbuffé.
•  Öppen fritidsverksamhet för elever  
 i årskurs 4 – 5.
•  Kvalitet i lärande och undervisning  
 – mer tid för ämneskunskaper, studiestöd,  
 elevaktiva arbetssätt, ansvar och samarbete.

Skolans elever och pedagoger är indelade i
arbetslag F – 3 och 4 – 5. Ett arbetslag F – 3 arbetar Montessoriinspirerat. Montessori-
klasserna är ålderblandae. Arbetslagen ansvarar för elevens lärande och trygghet hela 
dagen. Det innebär fokusering på kunskapsmål och pedagogisk miljö, rörelse och lugn 
när barnet bäst behöver det.  

De tidiga årskurserna arbetar ofta med utomhuspedagogik för att stödja lärandet. Mer 
tid för att öka elevernas matematiska intresse och förmågor är prioriterat redan från 
Förskoleklass. ”Skolan mitt i byn” erbjuder en lugn och trygg lärandemiljö. Personal 
och föräldrar samarbetar för elevernas bästa.

Intagningsregler
Syskonförtur, barn från Magneticas förskolor, därefter ködatum.

Ansökan
Görs via vår webbplats, www.magnetica.se

Informationstillfälle
Tisdagen den 14 februari
kl.17.00 – 19.30 

Fristående skola, åk. F –5
Rektor
Elisabeth Brandell

Besöksadress
Älvhagsvägen 15
194 53 Upplands Väsby

Telefon
08-510 677 20,  
073-593 91 52

E-post
info@magnetica.se

Webb
magnetica.se
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Grimstaskolan
Hos oss skaffar man sig kunskaper och erfaren-
heter för vidare studier och för hela livet. 
Grimstaskolans och de kommunala skolornas 
strategi – alla i mål – handlar om att alla elever 
ska utvecklas till sin fulla potential. Vi vet att alla 
är unika och olika, vi vet att alla kan, vi vet att 
helhet och sammanhang skapar meningsfullhet, 
vi vet att arbetsro och goda relationer skapar 
god lärmiljö. Med utgångspunkt i läroplan och 
skollag knyter vi an till ungdomarnas verklighet 
och utvecklar deras förmågor att klara framti-
dens yrkesliv med en värdegrund som bygger  
på demokrati och eget ansvar.

Vi utvecklar vår undervisning och vårt förhållningssätt med stöd av beprövad erfarenhet och 
modern forskning. Vi tar till oss det som fungerar och gör det till vårt. Rektor och lärarna 
deltar i de statliga satsningarna Matematik lyftet och Läslyftet.

Våra väl sammanhållna klasser och värdegrundsarbetet ger trygghet och arbetsro. Vi möter 
varje elev utifrån deras behov, önskningar och förväntningar i ett samarbete med vårdnadsha-
varna. Vi försöker alltid att ge eleverna den hjälp de behöver i det ordinarie klassrummet men 
vid behov kan undervisning i mindre grupp vara aktuell. Skolan har allt en skola ska ha som 
elevhälsa, speciallärare, lokaler för alla ämnen och ett bra bibliotek. Alla skolans tillsvidarean-
ställda lärare har lärarbehörighet. Våra elever har möjlighet att röra på sig fyra gånger i veckan. 
På elevens val finns många spännande aktiviteter och möjlighet till fördjupning och förstärk-
ning i andra ämnen. Grimstaskolan har en starkt positiv resultatutveckling och ett aktivt och 
framgångsrikt utvecklingsarbete. 

Våra elever är väl förberedda när de lämnar oss för gymnasiet.

Informationstillfälle
Tisdagen den 24 januari  
kl.19.00 – 20.00

Kommunal skola, åk. 6 –9
Rektor 
Johnny Wahlund

Besöksadress
Vårvägen 1 
194 64 Upplands Väsby

Telefon
08-590 973 28

E-post
grimsta@upplandsvasby.se

Webbplats
upplandsvasby.se/grimstaskolan
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Odenskolan
Den lilla skolan med de stora  
möjlighet erna  
•  Ipads är verktyg i undervisningen; från  
 årskurs 3 har du en egen Ipad (lärplatta)
•  Mer tid för lärande i ämnena  matematik  
 och svenska
•  Tydlig dokumentation som beskriver 
 elevernas kunskaper och utveckling 
•  Eget tillagningskök och härlig sallads-  
 buffé
•  Öppen fritidsverksamhet för elever  
 i åk 4 – 5
•  Skolsamråd med engagemang för  
 samarbetet mellan hem och skola
•  Samverkan och utbildning tillsammans  
 med Friends
 

En trivsam skola för lustfullt lärande
Vi arbetar med ”hela barnet – hela dagen”, all personal har gemensamt ansvar för varje 
elevs utveckling och lärande. Språkutvecklande arbetssätt möter barnen redan i för- 
skoleklassen. Matematiken har en central roll. I den nya skolan satsar vi dessutom på att 
utveckla eleverna i musik, drama och rörelse. Vi arbetar tillsammans för en trygg och  
trivsam skola och vi har återkommande varierade och uppskattade aktiviteter. I skolsam-
rådet möts föräldrar och personal i gemensamt arbete för elevernas bästa.

Odenskolan för framtiden!
Vår nya skola har ljusa, luftiga lokaler och studierum. Ett ”nav” finns i varje hemvist där 
grupprum och arbetsrum samlas och där fritids får plats. Alla skolans aktiviteter ryms under 
samma tak. Musikrum och dramarum, skaparrum, idrottshall och skolrestaurang är lätta att 
nå för alla i skolan. Eget tillagningskök höjer trivseln och kvaliteten på skolmåltiderna. En 
trevlig skolgård inbjuder till lek och rörelse. Välkomna till oss, så berättar vi mer.

Intagningsregler förskoleklass
Syskonförtur, barn från Magneticas förskolor, därefter ködatum.
Ansökan Görs via vår webbplats, www.magnetica.se

Informationstillfälle
Torsdagen den 16 februari  
kl. 17.00  –  19.30
Pedagoger och skolledning tar emot 
för samtal och information

Fristående skola, åk. F – 5
Rektor 
Sofia Tunell 

Besöksadress
Eddavägen 1
194 63 Upplands Väsby

Telefon bitr. rektor
08-510 677 01

E-post
info@magnetica.se

Webbplats
magnetica.se
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Runby skola
Vi arbetar målmedvetet med varje elevs kun-
skapsresultat. Redan från åk 1 sätter vi in tidiga, 
intensiva insatser i läsning och matematik när det 
behövs för att varje elev ska klara målen. Vi vet  
att våra elever kan och vill lyckas, och vi ger 
oss inte. Våra lärare har fått pris av Kungliga 
vetenskaps akademin för sitt arbete med tidigt  
stöd för barn i matematik.

På Runby går man hela vägen från förskoleklass 
upp till åk.9. Därför kan vi veta att alla elever 
får det stöd och den kunskapsutveckling som de 
behöver och har rätt till. Våra lärare är erfarna, 
behöriga, omtyckta och samarbetar både inom  
och mellan arbetslagen.

På Runby har vi också fokus på hälsan. Friluftsliv, 
hälsa och idrott finns med varje dag. Vi vet att det 
gynnar lärandet och skapar goda uppväxtvillkor. Barn som rör på sig och övas i grupp-
övningar, koordinationsträning och kostmedvetenhet har lättare att ta in andra kunskaper 
och lär sig att vårda hälsan för att må bra och utvecklas hela livet.

Skolan ligger intill skog och motionsspår och vi tillbringar mycket tid utomhus i de fantas-
tiska omgivningarna. Vi ger varje elev ett gediget program: från motorisk kartläggning
i förskoleklass och friluftsaktiviteter varje vecka, till ett certifikat i hjärt- och lungräddning 
i skolår 9.

På Runby skola finns tre fritidsavdelningar. De är organiserade utifrån skolans arbetslag. 
Personal från fritids finns med i klasserna även under skoltid, vilket ger eleverna trygghet 
under hela dagen. På fritidstiden fortsätter elevernas utveckling och lärande, både inom-
hus och inte minst utomhus i den fantastiska utomhusmiljön.

Öppet hus
Tisdagen den 14 februari 
kl. 17.00 –19.00
Personal finns på plats på respek-
tive avdelning för att visa runt och 
svara på era frågor. Gemensam 
information på ”Torget” kl. 18.00.

Kommunal skola, åk. F – 9 
samt grundsärskola
Rektor
Gabriella Brundin

Besöksadress
Lövstavägen 1,
194 47 Upplands Väsby

Telefon
08-590 973 50

E-post
runbyskola@upplandsvasby.se

Webb
upplandsvasby.se/runbyskolor
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Sandbergska 
competens
Sandbergska competens är en friskola som är belä-
gen i ljusa och fina lokaler mitt i Upplands Väsby. 
Vi jobbar med hemklassrum och en trivsam lugn 
miljö som stimulerar till arbetsro och lust till att 
lära. Vi skall vara en skola där varje elev får en god 
grund att bygga sin framtid på. En skola som ger 
goda baskunskaper och där det är häftigt att kunna 
saker, ett tryggt ställe med arbetsro. En skola där 
varje aktivitet ”kittlar” eleven att vilja lära sig mer. 
Sandbergska skall vara Väsbys bästa skola!

Fokus: På Sandbergska competens har vi fokus 
på varje elev! Vi lyssnar till tankar, idéer och vill 
att elever är med och påverkar skolsituationen. Vi 

uppmanar också våra elever att ta sig för saker, att ta initiativ, att engagera sig och genom-
föra en ide eller verksamhet. Skolans elever ska känna att skolan är ”min skola” och att jag 
vet vad som händer. För att barn/elever ska tro på demokrati och att det går att påverka är 
det mycket viktigt att skolan är  
öppen. Skolans personalrum och personal ska vara lättillgänglig och det ska vara lätt för 
elever att ta spontan kontakt och att kunna diskutera frågor, påverka eller föreslå.

Lärande: Vi är en mindre skola med klasser från förskoleklass till skolår 9. Här går en klass 
i varje årskull och vi känner varandra vid namn. För att säkra kunskapsnivån hos eleverna 
har vi max 24 elever i varje klass. Vi ser det som stor fördel att få följa elevens kunskaps-
utveckling från förskoleklass till skolår 9. Det ger oss möjlighet att jobba långsiktigt med 
hög ambitionsnivå och hög kunskapsutveckling. Vi jobbar aktivt för att alla våra elever ska 
nå målen i matematik, svenska och engelska. Ett av sättet vi gör detta på är att vi ger elev-
erna utökad undervisningstid i dessa ämnen, detta sker redan från förskoleklass. 

Framsynthet: Det sker en snabb utveckling i samhället idag. Vilka kvaliteter kommer att 
efterfrågas på arbetsmarknaden i framtiden? Vi utrustar alla elever med en iPad/dator under 
sin tid hos oss. Elever har den som en naturlig del i undervisningen. Våra elever läser bland 
annat kinesiska som språkval och vi ger elever möjligheter att delta i internationella utbyten 
i skolår 7–9.

Öppet hus
Torsdagen den 16 februari 
 kl.17.00 – 19.30

Fristående skola, åk. F – 9
Rektor
Eva Svensson

Besöksadress
Johanneslundsvägen 3
 194 61 Upplands Väsby

Telefon rektor
070-774 64 48

E-post
eva.svensson@sandbergska.se 

Webbar
sandbergskacompetens.se
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Sverigefinska skolan
Sverigefinska skolan utvecklar elevernas två-
språkighet och möjliggör en positiv identifika-
tion med finsk och svensk kultur. Vi guidar 
eleverna till ett välutvecklat språk i både 
svenska och finska genom att använda båda 
språk som undervisningsspråk. Vi använder 
medvetet språk- och kunskapsutvecklande 
arbetsmetoder. 

Skolan stödjer varje elev att göra det absolut 
bästa utifrån sina förutsättningar. 

Våra elever fostras till toleranta medborgare i 
ett mångkulturellt samhälle och vår verksam-
het syftar på att skapa ett internationellt synsätt hos dem. Våra elever blir tvåkulturella, 
tvåspråkiga, skapande, toleranta, nyfikna och de har ett gott självförtroende.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruotsinsuomalainen koulu edistää lasten kaksikielisyyttä ja mahdollistaa positiivisen sama-
istumisen suomalaiseen ja ruotsalaiseen kulttuuriin. Käytämme sekä suomea että ruotsia 
opetuskielinä, mikä takaa vahvan kielitaidon. Käytämme tietoisesti oppilaiden kielellistä  
ja tiedollista kehitystä edistäviä työtapoja.

Koulu auttaa jokaista oppilasta suoriutumaan koulutyöstään mahdollisimman hyvin omien 
edellytystensä mukaisesti. Luomme yhteistyöllä rauhallisen, turvallisen ja selkeän oppimi-
sympäristön, jossa vallitsee työrauha ja työnilo. 

Oppilaistamme kasvaa monikulttuuriseen yhteiskuntaan suvaitsevia kansalaisia ja toi-
mintamme pyrkii avaamaan heille näkökulmia kansainvälistymiseen. Oppilaamme ovat 
kaksikulttuurisia, kaksikielisiä, luovia, suvaitsevia, uteliaita ja heillä on hyvä itsetunto. 

Informationstillfälle
Tisdagen den 7 februari,  
kl. 18.00 – 19.00

Fristående skola, åk. F –9
Rektor
Maija Vola

Besöksadress
Ryttargatan 275
194 71 Upplands Väsby

Telefon
08-590 809 91

E-post
skolan@sverigefinskaskolan.se

Webb
sverigefinskaskolan.se
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Södervikskolan
Södervikskolans ledord är VILL och VÅGAR! 
Som elev på Södervikskolan vill du lära dig 
och du vågar lita på din egen förmåga.

På Södervikskolan kan du starta skoldagen 
med att delta i Sportmorgon. Du kan tex spela 
handboll, basket, fotboll, tennis eller dansa 
med erfarna tränare. Efter det bjuder vi på 
frukost och kl 9.00 startar lektionerna. Med  
en sådan start har du gett dig själv bästa tänk-
bara möjligheter för att kunna koncentrera  
dig på dina studier. 

Hälsa är ett av våra prioriterade områden,  
där motion och bra mat är självklara inslag. Men viktigt är också att trivas och känna 
trygghet på sin skola. Förutom dina lärare finns en coach/kurator och en skolvärdinna  
till för dig hela dagarna.

Vi samarbetar med organisationen Mentor Sverige, där du erbjuds en egen mentor från 
näringslivet som kan stödja dig i din personliga utveckling. 

Entreprenörskap och kreativitet är vårt andra prioriterade område. Här finns specialsalar 
för No-laborationer, slöjd, bild och musik med inspelningsstudio.  

När man mår bra och får utlopp för sin kreativitet har man alla möjligheter att nå så  
långt man själv vill med sitt skolarbete och i livet.           

Informationstillfälle
Tisdagen den 7 februari  
kl.18.30-20.00

Fristående skola, åk. 6 – 9
Rektor
Anita Bondesson-Berglund

Besöksadress
Södervikvägen 1
194 57 Upplands Väsby

Telefon
08-410 629 50

E-post
info@sodervikskolan.se

Webbplats
sodervikskolan.se
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Vikskolan
Den lilla skolan med de stora möjligheterna!
 
• Välutbildade och engagerade pedagoger   
 som bryr sig i just ”ditt barn”
• iPads som ”verktyg” i undervisningen,   
 från årskurs 3 har du en egen iPad
• Undervisningsgrupper om ca 20  elever
• Mer tid för lärande i ämnena  
 Ma/No och Sv 
• Tydlig dokumentation beskriver elevernas   
 kunskaper och utveckling
• Samarbetar med Nationellt centrum   
 för matematik
• Öppen fritidsverksamhet för elever  
 i årskurs 4 – 6

Förstelärare i ämnena svenska och matematik, 
naturorienterande ämnen och speciallärare som 
utvecklar och höjer kvalitén i undervisningen. 
Arbetslagen samverkar och ansvarar för elevens lärande och välmående hela dagen, ”alla 
elever är allas elever”. De yngsta eleverna startar sin dag i basgrupp med ca 20 elever för 
att ge trygghet och skapa kamratskap över ålders gränserna. Arbetslagen skapar under-
visningsgrupper/studiegrupper som gör att eleverna ofta arbetar i mindre sammanhang 
där de stimuleras till utmaningar i sin egen takt. I Vikskolans skolråd möts föräldrar och 
personal i gemensamt arbete för elevernas bästa. 

Intagningsregler förskoleklass
Syskonförtur, Magneticas förskolor, ködatum Intagningsregler årskurs 6: Vikskolans 
elever, Syskonförtur, ködatum.

Ansökan
Ansökan görs via Magneticas webbplats www.magnetica.se

Öppen skola hela dagen
Onsdagen den 15 februari. Mellan 
kl. 17.00 och19.30 finns pedagoger, 
elever och skolledning i expedi-
tionsbyggnaden för information  
och samtal.

Fristående skola, åk. F – 9
Rektor
Annika Gustafson

Bitr. Rektor
Silav Amedi

Besöksadress
Viravägen 4
194 55 Upplands Väsby

Telefon bitr. rektor
08-510 677 41

E-post
info@magnetica.se

Webb
magnetica.se
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Vittra Väsby
På Vittra Väsby ges alla elever möjlighet att utvecklas 
och utmanas utifrån sina behov och förutsättning-
ar, känna lust att lära och glädje över att lära sig nya 
saker. Vår målsättning är att erbjuda en spännande 
och intresseväckande undervisning av hög kvalitet i 
en lugn och trygg lärmiljö. 

Våra tre kärnvärden ansvarstagande, inkluderande 
och tydliga genomsyrar vår verksamhet och syns 
i vardagen genom våra engagerade medarbetares 
tydliga och gemensamma förhållningssätt, våra 
tydliga ordningsregler och strukturer.

Hos oss får eleverna möjligheter att utveckla  
förmågor och kompetenser som är viktiga för  
ett framgångsrikt liv på 2000-talet: 

Vi utgår i vår undervisning från elevernas individuella behov, förutsättningar och erfaren-
heter och genom att integrera ämnena skapar vi helhet och sammanhang för eleverna.   
Vi arbetar med varje elevs utveckling utifrån tre perspektiv: kunskap, lärande och personlig 
utveckling. 

Vår strävan är att våra elever ska växa upp till självständiga och trygga individer som vet 
vilka de är och vad de står för, som tar ansvar för sig själva, för varandra och för det sam-
hälle som vi lever i. Vi vill bidra till ett starkt civilt samhälle med ansvarstagande medbor-
gare som kan göra självständiga val. 

Informationstillfälle
Torsdagen den 16 februari  
kl. 18.00  – 19.00

Öppet hus 
Fredagen den 17 februari  
kl. 9.00 – 10.30

Fristående skola, åk. F – 9
Rektor
Anna Cederwall

Administratör
Ritva Göransson

Besöksadress
Drabantvägen 3 – 5 
194 70 Upplands Väsby

Telefon 
08-594 213 60

E-post
vasby@vittra.se

Webbplats
vittra.se 
/Våraskolor/StockholmNorr/Väsby

• problemlösningsförmåga
• digital kompetens 
• initiativförmåga
• social kompetens
• kulturell medvetenhet 
• kreativ förmåga
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Väsby skola
Kommunal skola, åk F-9
Väsby skola är en färgstark skola som välkomnar 
alla elever från förskoleklass till årskurs 9. Sko-
lan ligger centralt med goda kommunikationer.  
Trygghetsfrågor och demokrati är en viktig del i det 
dagliga arbetet på Väsby skola och genomsyrar vår 
verksamhet. 
För de yngre eleverna används bland annat leken 
som lärande metod för att stimulera elevernas soci-
ala, motoriska, matematiska och språkliga förmågor. 
Våra elever undervisas av behörig personal och alla 
våra lektioner är lärarledda. Vi använder iPads och 
datorer och alla elever i årskurs 7–9 erbjuds även att 
låna hem en egen dator. Flera eftermiddagar i veck-
an erbjuder vi extra studiehjälp. Vi har välutrustade 
klassrum, specialsalar och en inspirerande utemiljö. 

För årskurs 4-9 har vi tre olika profiler att välja mellan:
Allmän klass är till för de elever som tycker om bild eller idrott och hälsa. I bildämnet får 
de arbeta med måleri, design och multimedia. I slutet av läsåret hålls en utställning i samar-
bete med Väsby konsthall. Om eleven istället väljer idrott och hälsa som inriktning, så får 
de prova på olika sporter, bland annat i samarbete med Idrottslyftet. 

Musikklass betyder att eleverna sjunger mycket, får prova på olika musikstilar och upp-
träda i olika konserter och musikaler. Kommunens musikklasser går här på Väsby skola. För 
att gå i musikklass behöver eleven visa att den har tillräckliga musikaliska förutsättningar. 
Det görs vid ett intagningsprov.

Scienceklass är profilen för de elever som är nyfikna på allt från den minsta atom till hela 
stora universum. Där arbetar man mycket praktiskt och ämnesövergripande. Under arbetet 
läggs stor vikt vid naturvetenskapliga arbetsmetoder, kritiskt tänkande och olika sätt att 
redovisa.

Läs mer om våra förskoleklasser, fritidshem och profiler på vår webbplats.

Informationstillfälle och 
öppet hus
Tisdagen den 7 februari,   
kl. 17.30–19.00

Kommunal skola, åk. F – 9
Rektor 
Hanna Thunholm Andersson

Bitr. rektorer
Ola Fjällborg
Helene Ohlsson

Besöksadress
Skolvägen 11
194 76 Upplands Väsby

Telefon
08-590 973 46

E-post
vasbyskola@upplandsvasby.se

Webbplats
upplandsvasby.se/vasbyskola
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