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1+1 = 3
På Lidingö finns elva kommunala grundskolor och sex 

fristående. Den uppenbara skillnaden mellan en kommu-

nal och en fristående skola är vem som är huvudman för 

verksamheten och i den här broschyren presenterar vi det 

kommunala alternativet. Förhoppningen är att den ska 

vara till hjälp då det är dags att välja skola.

I våra kommunala grundskolor går drygt 4 700 elever. En 

fördel med att vara huvudman för flera skolor är att den 

samlade kompetensen blir så mycket större. På Lidingö 

har vi fantastiska pedagoger, vi har våra naturnära lokaler, 

bra bemanning och bra skolhälsa. Men den största styrkan 

finns i den samlade kraften hos personalen. Här blir det 

gemensamma utfallet större än summan av de enskilda 

delarna. 1 + 1 kan faktiskt bli 3.

På Lidingö är det självklart att man som lärare och peda-

gog verkligen får ägna sig åt att vara just det. Lidingö ska 

ha Sveriges bästa skolor. Det har varit ett uttalat mål under 

flera år och våra politiker för en skolpolitik med detta som 

tydlig målsättning. Genom lönesatsningar kan vi behålla 

våra duktiga pedagoger och dessutom vara attraktiva som 

arbetsgivare då vi söker nya medarbetare.

Vi ska utmana och locka eleverna till ett lustfyllt lärande. 

I våra grundskolor arbetar vi med digitala verktyg och där 

ligger vi i framkant av utvecklingen. Frågan vi ska ställa oss 

är: vilka förmågor behöver dagens elever ha då de ska ut i 

arbetslivet? Ett genomtänkt användande av digitala verk-

tyg är ett sätt att rusta eleverna för den framtiden. Våra 

skolor ska leda utvecklingen, 

det är där kunskapen och er-

farenheten finns. Det är där vi 

ska hjälpa våra barn och unga 

att förverkliga sina drömmar. 

Daniel Broman 

chef för utbildnings

förvaltningen

BÄSTA
SKOLA
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2015 blev Lidingös skolor utsedda 

till Stockholm läns bästa. Och tredje 

bästa i hela landet. 
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Ska ditt barn börja skolan?
I början av det år ditt barn ska börja i förskoleklass får du 

– som förälder eller annan vårdnadshavare – hem ett brev 

om att det är dags att välja skola. Det gäller också för barn 

som redan går i skola på Lidingö och ska upp i en högre 

klass som inte finns på den skola där barnet går.

Att välja skola

Val av skola på Lidingö funkar på samma sätt till både 

kommunala och fristående skolor. I början på året väljer du 

skola inför höstterminen. Då brukar dessutom alla skolor 

bjuda in till informationskvällar så att du kan besöka de 

skolor som du är intresserad av och även ställa frågor.

I skolvalet ska du rangordna fem skolor. Beroende på hur 

länge ditt barn har varit folkbokfört på Lidingö, gör du valet 

på två olika sätt, via webben eller på blankett. 

 När skolvalsperioden är avslutad, placeras alla elev-

erna på skolorna. När det gäller dina önskemål om plats, 

försöker skolorna göra allt som är möjligt. Om det är så att 

en kommunal skola har fler sökanden än det finns platser, 

placeras eleverna utifrån vissa kriterier. De fristående sko-

lorna har egna turordningsregler. 

 Du och ditt barn får besked om skolplats från skolan. 

Det skickas hem under våren till adressen där ditt barn är 

folkbokfört. Om barnet har ytterligare en hemadress, skick-

as beskedet även dit. Kom ihåg att beskedet måste skrivas 

under av båda föräldrarna eller vårdnadshavarna (om det 

finns två) och sedan skickas tillbaka till skolan.

Om du är nyinflyttad eller vill 
byta skola 
Du gör din ansökan via webben och ansöker på samma 

sätt oavsett det gäller en fristående eller kommunal skola. 

I kommunala skolor gäller särskilda kriterier för placering, 

medan fristående skolor har egna turordningsregler.

På www.lidingo.se/grundskola 
hittar du utförlig information om 

skolvalet. Du är också välkommen att 
kontakta oss när du har frågor.

Utbildningsförvaltningens kundtjänst, 
telefon 08-731 30 20
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UTSIKTENS 

SKOLA
Klass F-6

VITTRA 
LIDINGÖ
Klass F-9

CHRISTINA-
SKOLAN
Klass F-9

ALBATROSS 
MONTESSORI

Klass F-5

FUTURA-
SKOLAN
Klass F-5

 KLOCKAR-
GÅRDENS 

SKOLA
Klass F-3

 
BO SKOLA

Klass F-3
 RUDBODA 

SKOLA
Klass F-6

 STICKLINGE 
SKOLA
Klass F-6

 TORSVIKS 
SKOLA
Klass F-9

 BODALS 
SKOLA
Klass F-9

 HÖGSÄTRA 
SKOLA
Klass F-9

 SKÄRSÄTRA 
SKOLA
Klass F-6

KÄPPALA 
SKOLA
Klass F-9

LJUNG-
BACKENS 

SKOLA
Klass F-4

KÄLLÄNGENS 
SKOLA

Klass 4-9
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Sticklinge 
skola

Rudboda 
skola

Torsviks 
skola

Källängens 
skola

Klockar-
gårdens 
skola

Bo skola

Bodals 
skola

Högsätra 
skola

Christinaskolan

Futuraskolan 
International

Vittra 
Lidingö

Futuraskolan 
Gåshaga

Albatross

Utsikten

Käppala skola

Ljungbackens 
skola

Skärsätra 
skola

Lidingös 
grundskolor

Sex fristående grundskolor
Det finns även sex fristående grundskolor på Lidingö. 

Kontaktuppgifter till respektive skola hittar du på 

www.lidingo.se.

Albatross Montessoriskola F–6

Christinaskolan F–9

Futuraskolan Gåshaga F–5

Futuraskolan International Lidingö 6–9

I Ur och Skur Utsikten F–6

Vittra Lidingö F–9

Lidingö erbjuder skolor över hela ön, från Sticklinge i 

norr till Skärsätra i söder, från Torsvik i väster till Gås-

haga i öster. Alla med närhet till naturen.

Elva kommunala grundskolor

I den här broschyren presenterar vi de elva kommunala 

grundskolorna lite närmare. Totalt går cirka 4 700 elever 

här. Den äldsta av våra skolor är Klockargårdens skola med 

anor från 1840-talet. Den nyaste skolbyggnaden har Rud-

boda skola som blev klar 2014.

 

Bo skola, F–3

Bodals skola, F–9

Högsätra skola, F–9

Klockargårdens skola, F–3

Källängens skola, 4–9

Käppala skola, F–9

Ljungbackens skola, F–4

Rudboda skola, F–6

Skärsätra skola, F–6

Sticklinge skola, F–6

Torsviks skola, F–9
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Här känner sig barnen trygga

Bo skola är en liten skola i en trygg och idyllisk miljö, nära 

till vatten, skogsområden och idrottsarenor. I vår utökade 

musikundervisning får alla barn i årskurs 1 och 2 under-

visning i fiol och cello varje vecka. Vi har även ett musik-

inriktat fritids. 

Eleverna har genomgående nått höga kunskapsresultat 

och under de senaste åren har vi även arbetat mycket med 

fritidshemsutvecklingen. Det syftar till att ge alla barn en 

meningsfull, rolig och lärofylld fritid. 

Vi är särskilt stolta över vår musikinriktning. Körföreställ-

ningarna och musikalerna som görs med olika årsteman 

brukar vara uppskattade. Sedan vet vi också att både 

eleverna och personalen gillar den mysiga och hemtrevliga 

känslan på skolan. 

Själva skolan är byggd under 1960-talet men vi håller även 

till i gamla fina byggnader med anor från 1700-talet.

Bo skola

Röster från Bo skola: ”Här har vi en rolig skolgård och alla kompisar bryr 

sig om varandra.” ”Om man behöver hjälp så hjälper fröknarna alltid till.”

BO SKOLA
170 elever, F-3
Grönstavägen 14                
Telefon: 08-731 36 01
E-post:    bo.skola@lidingo.se
Webbplats:   lidingo.se/bo

Bodals skolaRöster från Bodals skola: ”Man får leka och ha lektioner ute.” 

”Det är kul med pyssel och programmering.”

Naturen är bästa klassrummet
På Bodals skola bildar lärande, natur och friluftsliv en 

helhet. Vi har traditionell undervisning i klassrummet och 

är väl utrustade med det senaste it-stödet. Samtidigt tycker 

vi att naturen är världens bästa klassrum.

 

Vi är skolan ”mitt i byn” dit alla är välkomna och där alla 

får och kan vara den man är. Bodalsandan handlar om ge-

menskap och en känsla av tillhörighet. Under året förstärks 

det bland annat genom Bodalsdagen och flera utåtriktade 

aktiviteter i samhället. 

 

Vi ligger långt framme inom utvecklingen av it i under-

visningen. Det knyter vi ihop genom att delta i projektet 

”Skriva sig till lärande”, där vi är en av de utvalda skolor-

na på Lidingö. 

 

För att alla elever ska få uppleva 

det naturen har att erbjuda, ord-

nar vi bland annat övernattnings-

läger i årskurs 3, 6 och 9. Fokus är 

på olika miljöer som skog, hav och 

fjäll.

BODALS SKOLA

360 elever, F-9

Bodalsvägen 85-87

Telefon: 08-731 65 03

E-post:   
 

bodals.skola@lidingo.se

Webbplats:   

lidingo.se/bodal
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Bodals skola

Nära samarbete mellan hem 
och skola
Klockargårdens skola är den lilla skolan med den stora 

tryggheten, vilket genomsyrar hela verksamheten. Vi har 

höga kunskapsresultat. Det nära samarbetet mellan hem 

och skola är mycket uppskattat. Fritidspersonalen driver en 

populär rastverksamhet med både styrda och fria aktiviteter.

                                                                                                                                                     

Klockargårdens skola är Lidingös äldsta skola med anor 

från 1843. På vår skolgård finns både stora gröna ytor och 

skogsdungar. Fritidshemverksamheten 

är integrerad i skolan och vi 

har en samlad skoldag.

På Klockargårdens skola ar-

betar vi aktivt med vår värde-

grund och begreppen kunskap, 

trygghet, livsglädje, respekt och 

social kompetens. Genom att 

vara goda förebilder för barnen 

skapar vi förutsättningar att utveckla empati, trygghet, 

livsglädje och en strävan efter allas lika värde, egenvärde 

och ett livslångt lärande. Tack vare våra ”kunskapssolar” 

blir det tydligt för eleverna hur utvecklas i varje ämne.

Kunskap, trygghet 
och trivsel
 På Högsätra skola ska våra elever 

både få goda kunskaper och känna 

sig delaktiga i skolarbetet. Det ska 

det vara roligt att gå till skolan. Vi arbetar i ljusa, trevliga 

lokaler där skola och fritidshem samarbetar för att ge elev-

erna en trygg, trivsam och stimulerande miljö

under hela skoldagen.

För våra högstadieelever anordnas rastverksamhet i vårt 

omtyckta skolkafé och på skolgården.

 

Hos oss är natur och friluftsliv viktigt. Redan i förskoleklass

vistas våra elever mycket utomhus och när de blir äldre blir

även utflykterna längre och mer avancerade, till exempel

med matlagning i det fria. Våra övernattningsläger med

paddling brukar vara mycket uppskattade.

 

Vi är också stolta över skolans rika musikliv. Under läsåret 

anordnas flera elevkonserter 

och vi sätter upp musikaler 

som har direkt koppling till 

skolarbetet, till exempel 

rymden.

Klockargårdens skolaHögsätra skola

HÖGSÄTRA  
SKOLA
480 elever, F-9

Högsätravägen 8

Telefon: 08-731 38 20

E-post:    
hogsatra.skola@lidingo.se

Webbplats:   
lidingo.se/hogsatra

Genom att alla klasser har hemklassrum upplever eleverna en trygg-

het som är grunden för lärande och utveckling.

Röster från Klockargårdens skola: ”Det är roligt att gå i skolan!” ”Vi gör så många roliga saker.”

KLOCKARGÅRDENS 
SKOLA
200 elever, F-3

Renvägen 2

Telefon: 08-731 36 30

E-post:    

klockargardens.skola@

lidingo.se

Webbplats:   

lidingo.se/klockargarden
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Varierad och flexibel 
undervisning

Käppala skola är placerad i en lugn och naturskön miljö. 

Det ger oss möjlighet till varierad undervisning både inne 

och ute. Undervisningen försöker vi att individanpassa så 

mycket som möjligt i flexibla undervisningsgrupper. Allt för 

att möta upp elevernas behov i så stor utsträckning som 

möjligt. Våra ledord är samarbete, likvärdighet och sambe-

dömning.

På skolgården har våra elever goda möjligheter till lek och 

idrott. Vi har grusplan, skogsområden och asfalterade om-

råden. Vi är också glada för våra ljusa, öppna lokaler med 

specialsalar för alla de praktiskt estetiska ämnena.

Som enda skola på Lidingö erbjuder vi, förutom spanska, 

franska och tyska, även mandarin som språkval för våra 

högstadieelever. Vi arbetar också med elevutbyten i språ-

ken, till exempel med Kina och Frankrike. 

Röster från Källängens skola: 

”Lärarna på Källängen bryr sig 

verkligen om hur det går för oss.” 

”Vi gillar verkligen våra lärare – 

de är så bra.”

I förskoleklassen upp till årskurs 3 har eleverna framför allt undervisning i hemklassrummet. Skolan består av olika byggnader.

Lust för lärande med hjärna 
och hjärta
På Källängens skola arbetar vi nära eleverna med fokus 

på kunskapsmålen och elevernas personliga utveckling. 

Vi kombinerar välutbildade lärare med det senaste inom 

teknik och undervisningen är både varierad och lustfylld. 

Det positiva studieklimatet bidrar till att våra elever ofta 

presterar över förväntan.

Våra kunskapsresultat gör att vi tillhör landets bästa kom-

munala skolor, vilket vi har gjort flera år i följd. Vi har ett 

öppet arbetsklimat där vi är tillgängliga för eleverna, något 

som gör att de känner sig trygga och sedda. Relationen 

mellan elever och lärare är därför också mycket god.

Våra elever får både utveckla sina kunskaper och sin för-

måga att uttrycka sig kreativt. Musikalen som niorna sätter 

upp varje år är ett uppskattat exempel på det. Som öv-

ningsskola för Lärarhögskolan får vi på Källängens skola 

kontinuerlig 

uppdate-

ring om det 

senaste inom 

den pedago-

giska forsk-

ningen.

Käppala skolaKällängens skola

KÄLLÄNGENS SKOLA

700 elever, 4-9

Källängsvägen 1

Telefon: 08-731 35 15/10

E-post: kallangens.skola@lidingo.se

Webbplats: lidingo.se/kallangen

KÄPPALA SKOLA
630 elever, F-9

Killingevägen 13 
Telefon: 08-731 65 55
E-post:    
kappala.skola@lidingo.se
Webbplats:  
lidingo.se/kappala
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En liten skola med ett  
stort hjärta
Välkommen till Ljungbackens skola. Vi som arbetar här 

är stolta över en skola med stort engagemang, tydliga 

rutiner och studiemotiverade elever. 

 

På Ljungbackens skola har vi hög tilltro till våra elevers 

förmågor och blir mottagna av personal med ett brin-

nande intresse för skolans utveckling. Pedagogerna 

planerar årskursvis lektionerna tillsammans och ser till 

att utmana våra elever där de befinner kunskapsmäs-

sigt. I det arbetet deltar också våra specialpedagoger. 

 

It är en naturlig del av skoldagen och alla elever får 

lära sig programmering. Under fritidstid finns möjlig-

het, förutom vanliga fritidsaktiviteter, att utveckla sina 

schackfärdigheter.

Våra elever är vår viktigaste resurs och elevmedverkan är 

en av nycklarna till goda resultat. Här finns väl fungerande 

klass- elev- och miljöråd. Eleverna får också förtroende som 

matsalsvärdar, guider vid besök och ledare vid olika aktivi-

teter. Med ansvar växer vi med uppgiften. 

 

Värdegrundsarbetet är en naturlig del i skolan och här 

finns en väl fungerande fadderverksam-

het. Varje läsår bjuder vi in till två eller 

tre föräldrafrukostar. Ett gott samarbete 

med föräldrar och vårdnadshavare är 

en viktig förutsättning.

Glädje, respekt och trygghet
Vi vill skapa en skola som kännetecknas av livsglädje, re-

spekt och trygghet där ingen lämnas utanför. Att få utveck-

la sin personlighet, sociala kompetens och stärka sitt själv-

förtroende är alla barns rättighet. För det krävs engagerad 

personal med både empati och personligt ansvar som ser 

alla elever varje dag utifrån deras förmågor, styrkor och 

utmaningar. 

På Rudboda fokuserar vi på kunskap och glädje. En skola 

som följer med sin tid, arbetar med hållbar utveckling och 

utgår från alla elevers olika förutsättningar. Vi arbetar 

målinriktat med vårt värdegrundsarbete så att Rudboda 

skola är en skola där alla känner sig trygga i, där eleverna 

får den kunskap och de färdigheter som morgondagens 

samhälle behöver – en skola för framtiden.

I Rudboda skola går elever från förskolan till årskurs 6. Här 

finns fritidshem och fritidsklubb i egen regi vilket ger oss 

möjlighet att möta eleverna under hela dagen. 

Skolan har ljusa, moderna 

lokaler och en fantastisk utom-

husmiljö med närhet till naturen som gör att all verk-

samhet har goda förutsättningar; en stor idrottshall, stor 

skolgård med många möjligheter till rörelse och lek, ett 

bibliotek och tillagningskök med egen kock.

I augusti 2014 invigdes det nybyggda skolhuset. Skolgården med sina olika nivåer 

är mycket populär bland eleverna.

Idrottsplanen ligger precis 

intill Rudboda skola

Rudboda skolaLjungbackens skola

Röster från Ljungbackens skola: ”Här är alla 

kompisar och leker med varandra.” ”Vi är en 

påhittig skola och gör en massa roliga saker!”

RUDBODA SKOLA
400 elever, F-6
Nilstorpsvägen 3  
Telefon: 08-731 35 48   
E-post: rudboda.skola@lidingo. se
Webbplats: lidingo.se/rudboda

LJUNGBACKENS SKOLA 

270 elever, F-4

Herkulesvägen 23

Telefon: 08-731 65 86

E-post: ljungbac
kens.skola@lidingo.se

Webbplats: lidingo.se/ljungbac
ken
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Närmaste skärgårdsskolan
Sticklinge skola är Stockholms närmaste skärgårdskola där 

eleverna får möjlighet att utvecklas i en lugn, trygg och 

vacker miljö. Skolans pedagoger är välutbildade, enga-

gerade och ser varje elevs unika möjligheter. På fritids 

får barnen utveckla sin kreativitet och förmåga till socialt 

samspel. Ett hälsoperspektiv genomsyrar skolan, bland 

annat genom en årlig hälsovecka, en egen skridskobana 

och satsningar på olika idrotter. 

  

Ledorden Gemenskap, Omtanke, Kunskap, Ansvar, Respekt 

och Trygghet – GOKART – finns med som en röd tråd i allt vi 

gör. Vi har en fadderverksamhet för att barnen ska känna 

trygghet och gemenskap, vi har arbetsro på lektionerna 

och goda rutiner för att följa elevers kunskapsutveckling. 

Här finns ett stort skolbibliotek som ofta används i under-

visningen och vi har ett bra arbete mot mobbning så att 

alla behandlas med respekt och omtanke.

  

Sticklinge skola har en matematikprofil där undervisning-

en är individualiserad. Vi har många olika aktiviteter som 

innebär att elever får ta del av 

kultur och natur. 

 

Fokus på läs- och skrivundervisning 

i årskurs 1–3 med noggrann upp-

följning av elevernas utveckling. Vi 

arbetar med ledarskap och retorik 

i årskurs 4–6, som kom-

mer de yngre barnen 

till del i fadderverksam-

heten. På fritidshem-

met finns olika aktivite-

ter för barnen, ofta ute 

i den natur som omger skolan.

Röster från Sticklinge skola: ”Det är roligt att vi har faddrar.”

”Alla lärare tänker på alla elever.”

Sticklinge skola

Här varvar vi teori och praktik
Trygghet skapas i en lagom stor skola där alla blir sedda. 

I Skärsätra skola arbetar vi för att våra elever ska trivas 

och tycka att lärande är roligt, och vi använder varierade 

arbetssätt som uppmuntrar kreativitet. Våra elever börjar 

med slöjd redan i årskurs 2, får blockflöjtsundervisning både 

i årskurs 2 och 3 och i årskurs 5 lär de sig gitarrackord.

Skolan är organiserad i mindre enheter och anpassas efter 

elevernas olika behov. Vi vet att det man lär med krop-

pen, stannar i knoppen. Därför varvar vi teori och praktik. 

Skolgården är vår plats för meningsfulla pauser, den är 

välutrustad och har naturområden, konstgräsplan och 

lekmiljöer. Närområdets vackra natur använder vi på ett 

naturligt sätt i undervisningen. Skärsätra skola har även 

särskoleverksamhet.

Våra elever tränas tidigt 

i att agera inför publik 

och att våga göra sin 

röst hörd, färdigheter 

som behövs i livet. 

Vi har regelbundna 

värdegrundssamlingar där sång, dans och drama är viktiga 

komponenter. Återkommande traditioner är exempelvis 

FN-samlingen där de mänskliga rättigheterna gestaltas 

och Nobelfesten där femmornas uppfinningar firas. I 

september bjuder skolans fantastiska föräldraförening på 

mingelfest där alla nya och gamla elever välkomnas. Våra 

elever tränas i gott kamratskap och skolan präglas av en 

fin gemenskap. Det leder till att våra elever lämnar skolan 

väl rustade inför framtiden.

Skärsätra skola

Röster från Skärsätra skola: ”Vi lär oss om allt allt möjligt i skolan.” ”Slöjden är 

toppen!” ” Vi gillar vår fina skolgård.”

STICKLINGE 
SKOLA
410 elever F-6

Forellbacken 1

Telefon: 08-731 49 30
E-post: sticklinge.skola@
lidingo.se

Webbplats:   
lidingo.se/sticklinge

SKÄRSÄTRA SKOLA
320 elever, F-6

Parkvägen 18

Telefon: 08-731 38 90

E-post: skarsatra.skola@lidingo.se
Webbplats:    
lidingo.se/skarsatra



Unt laut verferchil illacie 
niminis utemque
Dam et in nobisciis doluptae pratemq uassunt inctisquam 

nis el is mod quod quia solorati que eruptatur andant la 

cum illab iusaperitem seque solorrovit liqui veria iunti 

sed qui reprept iorrore ma dolorenditi officia dis aborepe 

rferios sitiber sperspernat adipsam erumenist, consequas 

volorror sunt qui suntemq uidus, to min blabo.

 Unt laut verferchil illacie niminis utemque quam ex-

perep ratecero tem in re atus exeraeruptat vernati reptati 

nulpari ulparis si re, qui aut aut omni rest, to volupta 

autatis sinciis ea ant volore dis mintiorepel il exerumquis a 

doloribus alis enimint pel eum quod ut quam fuga.

Velit rem aut exerrunt 
rentotam
Duciam enistis mod ut hicatia dolo dolorit alit, vel molupta 

si niento volupta quam landisi tasinct iandam et que non-

senduci tem esciuntus aut eius etur aciur, sequam in non 

pra quibus, incto berat aceperro into dolorum quae del in 

essi utesequod untota quistibea quid quodit quias que rem 

ea nus, occabo. Velit rem aut exerrunt rentotam, sedi utas 

de ad ut utatecus perum rernati blacepe rspitam seque que 

magnis quateniet eatiatio culparum qui odis ut omnis eost, 

voluptia ab issequa spelibus descim quas simporro vitati 

odi quaepud anitae quod untota quistibea exeraeruptat 

verio eos.

Ipsam qui vel imagnat dolor 
situ
Atem quis dolest, tendent, que volupta tusdae ne pligend 

ellaborum eaquati usciam sit, te vellaut acipites solup-

ta quam, quaerum reperum aut verumquatem harum 

nobitiuntem idendi doluptia dolupit et, omnis doluptium 

es coribusa illatias dolupta quiscius alibus santis re eium as 

ma nobis derum nonsenis culla in con nos aceper.

Duciam enistis mod ut hicatia 
dolo dolorit alit
 Ipsam qui vel imagnatur, odis qui doluptatior re explia 

sam fugitione comnimi, es maio moditat uriorum. Unt laut 

verferchil illacie niminis utemque quam experep ratecero 

tem in re atus exeraeruptat vernati reptati nulpari ulparis si 

re, qui aut aut omni rest, to volupta autatis sindoluptatiam 

alis.

 Duciam enistis mod ut hicatia dolo dolorit alit, vel 

molupta si niento volupta quam landisi tasinct iandam et 

que nonsenduci tem esciuntus aut eius etur aciur, sequam 

in non pra quibus, incto berat aceperro into dolorum quae 

del in essi utesequod untota quistibea quid quodit quias 

que rem ea nus, occabo. Velit rem aut exerrunt rentotam, 

sedi utas de ad ut utatecus perum rernati blacepe rspitam 

seque que magnis quateniet eatiatio culparum qui odis 
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En modern skola med anor
Med ledorden trygghet, kvalitet och tradition möter elever-

na i Torsviks skola en engagerad och motiverad personal-

grupp. Verksamheten kännetecknas av lärarnas kompetens 

och den målinriktade undervisningen håller i nationell jäm-

förelse en mycket hög standard. Alla våra elever ska få det 

stöd och de utmaningar de behöver för att utvecklas både 

kunskapsmässigt och socialt under sin skoltid på Torsvik.

Torsviks skola ligger i framkant av den pedagogiska ut-

vecklingen. En sammanställning av de senaste fem årens 

resultat i årskurs 9 visar att en mycket hög andel elever blir 

behöriga till de nationella programmen på gymnasiet och 

huvuddelen av eleverna får också sitt förstahandsval.

Viktigt är också den höga trivsel som både elever och per-

sonal gärna berättar om.

TORSVIKS SKOLA 

860 elever, F-9

Skolvägen 3-5

Telefon: 08-731 44 60

E-post:    

torsviks.skola@lidingo.se

Webbplats:   

lidingo.se/torsvik

Torsviks skola

Torsviks skola har fått Raoul Wallenbergs pris för sitt projekt om barns villkor i 

andra länder. Samarbeten sker med skolor i Gambia och Moçambique.

Röster från Torsviks skola: ”Det är bra lärare och en stor skolgård.” 

”Det finns många barn som man kan bli kompis med.”
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Grundsärskola för ökad 
självständighet
Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever 

som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kun-

skapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbild-

ningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och 

består av nio årskurser. Grundsärskolan finns på två grund-

skolor på Lidingö: Bodal och Skärsätra.

I särskolan strävar vi efter att ge varje elev det bästa läran-

det utifrån var och ens förutsättningar. Det gör vi genom 

att skapa nyfikenhet för ny kunskap och nya färdigheter. 

Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevens kommunikativa 

förmåga för att ge ökad självständighet och möjlighet att 

påverka sin egen livssituation.

 

I vår undervisning strävar vi efter att göra lärandet så 

konkret som möjligt för eleven. Genom upplevelser av olika 

slag och beröring av alla sinnen kan vi 

underlätta elevens inlärning. Eleven får 

möjlighet att koppla samman den nya 

kunskapen med tidigare kunskap och 

erfarenheter.

Inom grundsärskolan finns en särskild 

inriktning som kallas träningsskola. 

Träningsskolan är till för elever som inte 

kan tillgodogöra sig hela eller delar av 

utbildningen i vissa ämnen. I stället för 

enskilda ämnen innehåller träningssko-

lan fem olika ämnes områden:

• kommunikation

• estetisk verksamhet

• motorik

• vardagsaktiviteter

• verklighetsuppfattning

Ledviks resursenhet

Trygg på Ledvik
Ledvik är en tillgång för alla grundskolor på Lidingö. Här 

erbjuds olika specialpedagogiska inriktningar i särskild 

undervisningsgrupp för elever i årskurs 1–9 som tillhör 

en grundskola på Lidingö. Elevens hemskola ansvarar för 

studie- och yrkesvägledning.

Målet för verksamheten är att eleverna ska nå kunskaps-

kraven, lära sig strategier för att kunna ta eget ansvar för 

sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta möjliggörs 

genom undervisning i små grupper med hög personaltät-

het. Undervisningen anpassas individuellt så att eleven 

kan utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar.

Förutom den pedagogiska personalen har Ledvik ett elev-

hälsoteam. Teamet består av psykolog, skolsköterska, spe-

ciallärare och enhetschef. Tillsammans med lärare, resurs-

pedagoger och resursassistenter gör teamet bedömningar 

och individanpassningar för alla elever. Teamet samverkar 

i det dagliga arbetet med eleverna och gör fortlöpande 

individuella insatser samt handleder personal.

På Ledvik har alla elever i årskurs 1–9 representation i klass-

råd. Klassrådet utser i sin tur kamrater som möts i elevråd 

där förslag och åsikter diskuteras i något vi kallar Led-

viksråd. På detta sätt får alla elever på enheten ta del av 

förslag och åsikter. I alla rådsmöten deltar även personal.

Vi har även ett Trygghetsråd som träffas var fjärde vecka 

och jobbar med kvalitetsarbetet. Alla på Ledvik ska kän-

na  trygga. Om det är något i skolan som inte är bra, kan 

eleverna alltid prata med sin mentor eller ta upp frågan på 

ett klassråd.

Grundsärskolan
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Välkommen till
Lidingös kommunala 

grundskolor!
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