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Välkommen till
informationskvällar på våra
kommunala högstadieskolor!
Snart är det dags för skolval till årskurs 7!
Du som går i årskurs 6 och du som 
är vårdnadshavare är välkommen på 
informationskvällar på våra högstadieskolor 
under vecka 42 och 43. Under en kväll får 
du möjlighet att träffa engagerade elever, 
medarbetare och rektorer som berättar om 
skolan och undervisningen.

Läs mer och anmäl dig på 
www.norrkoping.se/informationskvallar

Skanna qr-koden med din mobilkamera 
eller gå till:
 
www.norrkoping.se/informationskvallar

Anmälan

Anmäl dig på norrkoping.se
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Hur får vi eleverna att nå målen?

Vi har en hög andel behöriga lärare inom 
årskurs 7-9, som varje dag arbetar med att 
inspirera, utmana och utveckla våra elevers 
lärande. Målet är att undervisningen ska 
väcka elevernas nyfikenhet, kunskapslust 
och motivation att lära. Behöriga och 
skickliga lärare gör skillnad!

Undervisningen följer läroplanen och de 
nationella målen. All undervisning tar sin 
utgångspunkt i aktuell skolforskning.

Vårt mål – att alla elever ska 
lyckas och nå målen

Medarbetarna på våra högstadieskolor 
arbetar för att alla elever ska lyckas med 
sina studier och nå kunskapskraven. 
Oavsett vem man är ska man utmanas 
att nå så långt som möjligt. Det här 
arbetar vi för med framgångsrik och 
studiemotiverade undervisning varje 
dag. Både resultat och kvalitet inom 
Norrköpings skolor utvecklas i positiv 
riktning och meritvärdet för årskurs 9 har 
ökat de senaste åren.
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Så arbetar vi för att eleverna 
ska känna sig trygga hos oss

Alla skolor arbetar aktivt för att alla 
elever ska känna sig trygga i skolan. Det 
finns ett förebyggande värdegrunds- 
och trygghetsarbete på alla skolor. På 
skolorna finns elevhälsoteam bestående av 
kurator, skolsköterska, specialpedagoger 
samt rektorer. Alla skolor har en plan 
mot diskriminering och kränkande 
behandlingar som finns på varje skolas 
webbsida på norrkoping.se

Digitala verktyg

I undervisningen används digitala 
verktyg och alla har tillgång till 
digitala läromedel. När eleverna 
börjar årskurs 7 får de låna en dator 
som de använder i sina studier.



6

© Norrköpings kommun 2019

Skala 1:37556
Datum 2021-11-01

Skolmat

I våra skolkök erbjuds dagens rätt och 
salladsbuffé. Skolmaten ska vara god 
och näringsrik så att eleverna orkar med 
skoldagen. 

På alla högstadieskolor finns skolcaféer 
där eleverna kan köpa frukost eller 
mellanmål till en billig peng. Genom 
elevrådet har eleverna möjlighet att 
påverka utbudet i caféet.

Våra lokaler och miljöer

Flera av våra högstadieskolor har 
nyrenoverade lokaler, till exempel 
Sandbyhovsskolan som startade 2019 
samt Klingsborgsskolan och Råsslaskolan 
som har genomgått totalrenoveringar de 
senaste åren. Vi arbetar löpande för att 
utveckla elevernas lärmiljö. Det gäller 
både de fysiska lokalerna och den digitala 
lärmiljön. Alla skolor har tillgängliga 
lärmiljöer som bidrar till trygghet, lärande 
och studiero.
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1    Borgsmoskolan

2    Djäkneparksskolan

3    Ektorpsskolan

4    Enebyskolan

5    Hagaskolan

6    Hultdalsskolan (Åby)

7    Klingsborgsskolan

8    Mosstorpsskolan (Skärblacka)

9    Navestadsskolan

10  Råsslaskolan (Krokek)

11  Sandbyhovsskolan

12   Vikbolandsskolan (Östra Husby)

Här finns skolorna

I Norrköping finns 12 kommunala 
högstadieskolor. Flera av skolorna 
ligger i centrala staden och några finns i 
ytterområdena som Åby, Skärblacka, Krokek 
och Östra Husby.

Alla elever som ska börja årskurs 7 är 
garanterade en plats på en kommunal skola 
inom rimligt avstånd från hemmet.
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Krokek

Skärblacka

Norrköping

Åby

Östra Husby



Kontaktcenter

Adress: Trädgårdsgatan 21, 602 42 Norrköping
Tel: 011-15 00 00
E-post: norrkoping.kommun@norrkoping.se

Returadress:
Norrköpings kommun
Utbildningskontoret
601 81 Norrköping

Norrköpings kommun
Utbildningskontoret
601 81 Norrköping


