Välkommen att välja grundskola i Täby
Läsåret 2007/2008

Välkommen att välja grundskola
Broschyren skickas ut till vårdnadshavare för barn, folkbokförda i Täby:
- som fyller sex år under året,
- som fyller sju år under året och som inte går i förskoleklass,
- som går i år 5.
Broschyren skickas till den adress där barnet är folkbokfört. Fler exemplar kan rekvireras från
Barn- och skolvalsgruppen, Täby kommun, tel 768 99 55 eller under www.taby.se/skolval

Broschyren ges ut av Täby kommun,
Kommunikationsavdelningen
183 80 TÄBY
Tel: 08-768 90 00
E-post: tabykommun@taby.se
Hemsida: www.taby.se
Textproduktion: Grandini
Utformning och produktion: Järv - Reklam och Kommunikation
Tryck: Bording Eskilstuna
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I Täby gör alla föräldrar egna och aktiva val av skola för sina
barn. I vårt system för skolval ingår både kommunala och
fristående grundskolor. Det första valet sker när barnet är sex
år och du ska välja (eller välja bort) förskoleklass, en frivillig
skolform för sexåringar. Nästa val sker i regel i samband med
byte av skola inför år 6, för några redan inför år 4.
För dig som är förälder eller vårdnadshavare till ett barn i
skolåldern, kan det kännas tryggt att veta att skolorna i
kommunen får samma skolpeng per elev och ålder, oavsett
om skolan är kommunal eller fristående. Detta är en viktig
grundprincip i Täby.
En annan grundprincip är att eleverna ska placeras enligt sitt
förstahandsval, så långt det är möjligt. Många skolor får fler
sökande än de har platser. Om en skola är fullbelagd måste
eleven hänvisas till en annan. Därför krävs såväl första- som
andra- och tredjehandsval.

Vi är måna om att fortsätta hålla en hög och jämn kvalitet på
skolorna i Täby. Skolan ska stimulera barnens nyfikenhet och
deras lust att utforska och lära. Undervisningen ska leda till
förståelse och analytiskt tänkande. I skolan ska eleverna trivas
och finna arbetsro.
I den här broschyren finns en kort presentation av hur skolvalet går till och vilka möjligheter skolorna har att möta
elevernas behov och intressen.

Varmt välkomna till grundskolorna i Täby!

Mats Hasselgren
Ordförande i barn- och grundskolenämnden
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Skolval via internet
Föräldrar till barn i Täby ska aktivt välja vilken skola deras
barn ska gå i. Skolvalet görs på internet senast den 6 februari
2007. Som förälder kan du antingen välja en kommunal eller
en fristående skola i eller utanför Täby kommun. Oavsett
vilken skola du väljer och oavsett om skolan ligger i eller
utanför kommunen så görs valet på internet.
Om du väljer en fristående skola ska du både registrera skolvalet på http://barnomsorg.skolval.taby.se och fylla i en särskild ansökningsblankett. Ansökningsblanketten får du från
respektive fristående skola och den ska skickas in direkt till
den skola du väljer. Anledningen till att valet registreras på två
ställen är att kommunen är skyldig att veta i vilken skola alla
elever folkbokförda i Täby går. Om ditt barn fyller sex år
2007 och du vill att barnet ska börja i år 1 istället för i förskoleklass så anger du detta vid skolvalet.

Ansöka om medborgarkonto
För att kunna göra skolvalet via internet behöver du ett medborgarkonto. Det skaffar du dig enkelt genom att gå in på
http://barnomsorg.skolval.taby.se. Längst upp till vänster hittar
du länken Medborgarkonto. Där fyller du i den information
som efterfrågas. Det är viktigt att du anger en e-postadress
som du regelbundet använder. Dina inloggningsuppgifter
skickas hem till dig i ett säkerhetskuvert inom några dagar.
Har du ett medborgarkonto från

tidigare skolval eller val av
förskola/familjedaghem ska du använda det.

Välja skola
När du har fått hem inloggningsuppgifterna loggar du in på
http://barnomsorg.skolval.taby.se. Till vänster på sidan hittar
du länken Grundskola. Klicka på den och sedan på under
länken Skolval 2007. Nu ser du namnet på det barn du ska
göra skolval för. Klicka på barnets namn och gör dina val. Du
ska ange tre alternativ. När du är klar hittar du en bekräftelse
på ditt skolval på Min sida.

Mer information om skolvalet hittar du på
barnomsorg.skolval.taby.se och
www.taby.se/skolval
Det finns möjlighet för båda vårdnadshavarna att öppna var
sitt medborgarkonto för att på så sätt följa sitt barns skolval.
Dock kan bara den vårdnadshavare som påbörjat skolvalet
fullfölja processen. Detta förutsätts ske i samråd vårdnadshavarna emellan.
Utförliga lathundar om hur du ansöker om medborgarkonto
och väljer skola finns under länken Hjälp och kontakter på
http://barnomsorg.skolval.taby.se. Du kan också ringa till
Barn- och skolvalsgruppen på telefon 768 99 55.

Skolbarnsomsorgen tar hand om barnen före och efter skolan,
när föräldrarna arbetar eller studerar. Skolbarnsomsorgen i
skolan bedrivs i form av fritidshem, familjedaghem, fritidsklubbar och öppen fritidsverksamhet. Här får barnen en
meningsfull fritid och stöd i sin utveckling. Verksamheten
är ett komplement till skolan.

Förskoleklass
Att gå i förskoleklass är frivilligt. Skolformen är tänkt att
stimulera varje barns utveckling och lärande och ska också
lägga en god grund för den fortsatta skolgången.
Förskoleklassen är en del av skolan.
I förskoleklassen träffar barnet både förskollärare och grundskollärare, fritidspedagoger och barnskötare. Med sina olika
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Skolbarnsomsorg

kompetenser skapar de en trygg och stimulerande miljö för
barnet. Förskoleklassen stöttar lärandet hos sexåringar och
pedagogiken tar intryck av både förskola och skola. I förskoleklassen ligger leken till grund för barnets utveckling
och lärande. Barnets språkliga och matematiska medvetande
utvecklas. Barn som har särskilda behov uppmärksammas och
stimuleras.

För barn i förskoleklass och år 1-3 finns fritidshem på alla
skolor i Täby. Fritidshemmen är integrerade med skolverksamheten. Ett alternativ till fritidshemmen är familjedaghem.
För elever i år 4-5 finns det fritidsverksamhet i vissa skolor.
Det finns också fritidsklubbar på IK Frej och fritidsgården
Hermelin. Här kan eleverna tillbringa eftermiddagarna och få

mellanmål på vanliga skoldagar. På lovdagar erbjuds barnen
heldagstillsyn och lunch.
Öppen fritidsverksamhet finns på tre fritidsgårdar i kommunen. Dessa har öppet på eftermiddagar efter skolans slut och
serverar mellanmål. Föräldrarna betalar en viss avgift för
mellanmålet men i övrigt är verksamheten gratis.
För fritidshem, familjedaghem och fritidsklubbar betalas en
avgift. Sedan den 1 januari 2002 tillämpas maxtaxa för både
kommunal och enskild verksamhet. Verksamhet som drivs i
enskild regi har rätt att ta ut en lägre avgift. Kommunens riktlinjer och belopp för maxtaxa för skolbarnsomsorgen hittar du
på www.taby.se/skolbarnsomsorg.
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Val av skola inför år 6
Alla skolor som har år 6-9 bjuder in både elever och föräldrar
till informationsträffar på skolorna. För eleverna anordnas
rundvandring. Det är under skolornas egna träffar som den
fylligaste informationen ges. Där har du också möjlighet att
ställa frågor. Du hittar mer information i skolornas egna
broschyrer och på deras hemsidor. Vissa skolor erbjuder
särskilda inriktningar eller profilklasser.

För att få hjälp i valet av särskild inriktning eller profilklass
kan eleven få göra ett rådgivande prov. Detta sker i god tid
innan ansökningarna ska vara inne. Proven används däremot
inte för antagningen (undantag: musik- och dansklasser). Om
det på den fristående skolan blir fler sökande till en profilklass
än det finns platser, tas eleverna in enligt respektive skolas
fastställda kriterier, se avsnittet "Intagningsprinciper".

Intagningsprinciper
Kommunala skolor - närhetsprincipen

Fristående skolor

Kommunen är skyldig att se till att varje barn i skolåldern
som är bosatt i kommunen har en skolplats i antingen en
kommunal eller en fristående skola. I kommunala skolor
gäller den så kallade närhetsprincipen.

För fristående skolor gäller andra intagningsregler än för de
kommunala, om det är fler sökande än det finns platser.
Tillåtna urvalsprinciper är anmälningsdatum, syskonförtur
och geografisk närhet. (Urvalskriterier för de olika skolorna
ser du i skolförteckningen längst bak i broschyren).

Den innebär att hänsyn tas till föräldrarnas/vårdnadshavarnas
önskemål om skola så långt det är möjligt. En förutsättning
är dock att andra elevers berättigade placering i en skola nära
hemmet inte åsidosätts (skollagen 4 kap 6 §). Vid eventuell
platsbrist får de elever förtur som annars skulle få orimligt
långt till skolan.
De elever som inte kommer in på sitt förstahandsval, tas in
på sitt andra- eller tredjehandsval. Om förstahandsvalet är
en annan skola än den som ligger närmast, kan inte närhetsprincipen hävdas för andra- och tredjehandsvalet.
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De flesta fristående skolor tar in eleverna i den ordning som
de anmält sig till skolan. Om du vill att ditt barn ska gå i en
fristående skola bör du därför anmäla det i god tid.
De fristående skolorna har egna ansökningsblanketter som du
får genom att vända dig till respektive skola. Om du väljer en
fristående skola ska du både lämna en ansökningsblankett till
skolan och göra skolval via internet, senast den 6 februari
2007. Anledningen till det är att kommunen är skyldig att
veta i vilken skola alla elever folkbokförda i Täby går.

Sid 7

Särskolan
Särskolan är en egen skolform med egna kursplaner. Den är
till för barn som på grund av utvecklingsstörning eller autism
inte beräknas kunna uppnå grundskolans mål. Vill du att ditt
barn ska tas emot i särskolan ansöker du om detta på en
särskild blankett som finns hos Enheten för Elevstöd och
i kommunens skolor. Din ansökan ska vara styrkt med
utredningar. Ett särskilt team vid Enheten för Elevstöd gör
en bedömning om eleven har rätt till plats. Efter beslutet
görs skolvalet i samråd med föräldrarna.
Den obligatoriska särskolan finns i två former; träningsskola
och grundsärskola. Vilken av formerna som bäst passar ditt
barn avgörs med stöd av utredningar och övrig kunskap som
finns om ditt barns utvecklingsnivå. I samråd med dig som
förälder/vårdnadshavare beslutar chefen för Enheten för
Elevstöd om eleven ska tas emot i särskolan. Beslutet kan
överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.
Om ditt barn tas emot i särskola kan du som förälder/vårdnadshavare välja mellan att låta ditt barn gå i en specifik
särskolegrupp eller gå i en grundskoleklass. Ditt barn
undervisas då enligt särskolans kursplaner.

Byängsskolan: Fristående grundsärskola, förskoleklass
och år 1-10, telefon rektorsexpedition: 544 707 00.
Habiliteket: Fristående träningsskola för barn med
flerfunktionshinder, förskoleklass och år 1-6,
telefon rektorsexpedition: 544 764 60.
Näsbyparksskolan: Kommunal träningsskola, förskoleklass
och år 1-10, telefon rektorsexpedition: 630 27 00.
Kristinaskolan: Fristående grundsärskola för barn med
autism, förskoleklass och år 1-10, telefon och fax: 758 55 55.
Näsbydalskolan: Kommunal grundsärskola, år 6-10,
telefon rektorsexpedition: 544 705 00.
Östra Vallabrinksskolan: Kommunal träningsskola
för barn med autism, år 9-10. Skolan är belägen på
Kuttervägen 1, Näsby Park, telefon rektorsexpedition
Erikslundskolan: 514 102 00.

Har du frågor kring rätten till särskola vänder du dig till
Enheten för Elevstöd på telefon 768 96 59. I listan ser du
vilka skolor i Täby som har tränings- eller grundsärskola.
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Modersmål
Skolorna i Täby ger modersmålsundervisning i mer än tjugofem olika språk till elever med annat modersmål än svenska.
För att få modersmålsundervisning krävs att:
- En eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna har ett annat
modersmål än svenska.
- Språket är umgängesspråk i hemmet.

- Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
- Minst fem elever önskar undervisning i det aktuella språket.
Om du önskar modersmålsundervisning för ditt barn ska du
markera det vid skolvalet på internet. Undervisningen kan
komma att ges i en annan skola än den eleven normalt går i.

Stöd och hjälp
Barn och ungdomar som behöver stöd i skolan kan få hjälp
på olika sätt. Skolans mål är att utforma stödet utifrån den
enskilda elevens behov. Skolor som har elever med särskilt
stort behov av stöd kan ansöka om extra resurser. Resurserna
fördelas av Enheten för Elevstöd på samma grunder till såväl
fristående som kommunala skolor. Några av Täbys kommu-

nala skolor erbjuder särskilda undervisningsgrupper för
barn med olika förutsättningar och behov. Det finns också
ett dyslexiteam för utredning och rådgivning.
Dina frågor om särskilt stöd eller de särskilda undervisningsgrupperna besvaras av Enheten för Elevstöd,
telefon 768 96 55.

Musikskolan och Ung Teater i Täby
Täby kommun har en mycket aktiv musikskola och en aktiv
teaterverksamhet. Verksamheterna är öppna för alla Täbys
barn och ungdomar som vill lära sig spela instrument, sjunga
eller spela teater från och med skolår 1 till och med gymnasieskolan. I musikskolan sker undervisningen i mindre grupper
eller enskilt en gång i veckan och kompletteras ofta med en
samspelslektion. Teaterverksamheten bedrivs endast i grupper.
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Vill du veta mer om musikskolan, teatern och avgifter vänder
du dig till Ung Kulturs expedition, telefon 768 96 30 eller gå
in på www.musikskolan.taby.se. eller ungteater@taby.se.
Besöksadress:
Attundafältet 14, 3 tr.
Postadress: Ung kultur, 183 80 Täby.
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Så här styrs skolan

Arkivering av betyg och andra viktiga handlingar

Skolan är idag mål- och resultatstyrd. Undervisningen styrs av
läroplan, kursplaner, skolplan och arbetsplan. Läroplanen och
kursplanerna gäller för hela Sverige.

och utvärderas regelbundet. Du hittar skolplanen på
www.taby.se och kan också beställa den från
Informationsenheten på telefon 768 90 00.

Läroplanen anger skolans värdegrund och vilka mål och riktlinjer som gäller för skolarbetet. Det finns två typer av mål:
Mål att sträva mot och mål att uppnå.

Varje skola utarbetar dessutom en arbetsplan som mer
konkret beskriver hur den enskilda skolan ska arbeta mot
och uppnå angivna mål.

För varje ämne finns en kursplan som beskriver vilka mål
undervisningen ska sträva mot och vilka mål eleven ska ha
uppnått efter det femte och det nionde skolåret. Ämnesprov
i svenska, matematik och engelska ges i år 5 och 9.
Betyg ges från år 8.
Täby kommuns skolplan beskriver hur förskolorna och
skolorna i kommunen ska utvecklas. Skolplanen följs upp

De kommunala grundskolorna lyder under offentlighetslagstiftningen. Det innebär att betyg, klasslistor, individuella
utvecklingsplaner och annan dokumentation som uppstår i
skolans verksamhet är allmänna handlingar enligt
Tryckfrihetsförordningen och skyddas av Sekretesslagen.
Kommunen har fastställda regler för arkiv- och dokument-

hantering och ett ansvar för att sekretessbelagda uppgifter
skyddas och viktiga handlingar bevaras för all framtid. Om du
har frågor kring arkivering för kommunala grundskolor, kan
du kontakta Täby kommuns arkivarie, tel 08-768 90 00. Rör
din fråga arkivering inom fristående grundskolor, kontakta
respektive friskola.

*) Begreppet värdegrund beskrivs närmare i läroplanen.
Den innebär bland annat att skolan ska förmedla
grundläggande demokratiska värden, som människors
lika värde, integritet, solidaritet och jämställdhet.

Kvalitetsarbete
För att varje elev ska få bästa tänkbara förutsättningar för sitt
skolarbete behöver skolan ständigt utvecklas och förbättras.
Under 2005 infördes därför ett kvalitetsutvecklingssystem för
Täbys kommunala skolor.

Med hjälp av systemet bedömer varje skola den egna verksamhetens resultat i förhållande till uppsatta mål. Systemet
ger kommunen en helhetsbild av kvaliteten i skolornas
verksamhet.

Ansvar och inflytande
Eleverna och föräldrarna har ett gemensamt ansvar för elevens
skolgång och enligt läro- och skolplanen ska deras inflytande
stärkas. Tillsammans ska skolan och föräldrarna skapa så bra
förutsättningar som möjligt för elevernas utveckling och
lärande. Det är rektorn på varje grundskola som är ansvarig
för elevens klass- och grupplacering på skolan.
Skolan har en fortlöpande dialog med dig och ditt barn om
barnets skolgång. En viktig del i dialogen är utvecklingsSid 12

samtalen. Samtalen ska ge stöd i elevens kunskapsutveckling
och är en avstämning av elevens skolsituation. Dessutom ska
samtalen leda till ömsesidiga åtaganden och informationsutbyte mellan elev och skola.
I år 3-7 ger skolan skriftlig information till elever och
föräldrar i samband med utvecklingssamtalet. Här beskrivs
elevens kunskaper och färdigheter och förmåga att ta ansvar
för lärandet och arbetsmiljön.
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Här finns skolorna i Täby
Här följer en förteckning över de grundskolor och
grundsärskolor som finns i Täby läsåret 2007/2008.
För mer information om respektive skola, se skolans hemsida!

KOMMUNALA SKOLOR

FRISTÅENDE SKOLOR

1. Byleskolan

sid 20

21. Bergtorpsskolan

sid 21

2. Drakskeppsskolan

sid 21

22. Byängsskolan

sid 18

3. Ellagårdsskolan

sid 16

23. Enhagenskolan

sid 16

4. Erikslunds skola och förskola

sid 22

24. Frejaskolan - Waldorfskolan

sid 21

5. Gribby Gård

sid 16

25. Gribbylundsskolan

sid 16

6. Kyrkskolan

sid 20

26. Habiliteket

sid 18

7. Löttingelundsskolan

sid 16

8. Midgårdsskolan

sid 20

27. Hägernäs friskola

sid 21

9. Myrängen

sid 16

28. IMR-skolan

sid 18

10. Norskolan

sid 17

29. Internationella Engelska skolan i Täby

sid 17

11. Näsbydalskolan

sid 18

30. Jag kan-skolan

sid 17

12. Näsbyparksskolan

sid 17

31. Kristinaskolan

sid 16, 17, 18

13. Rösjöskolan

sid 19

32. Kunskapsskolan i Täby

sid 21

14. Skarpängsskolan

sid 19

33. Lilla Gribbylundskolan

sid 16

15. Skolhagenskolan

sid 20

34. Ljungmyrsskolan

sid 19

16. Slottsparksskolan

sid 17

35. Milstensskolan

sid 19

17. Vallatorpsskolan

sid 22

36. Prolympia

sid 17

18. Viggbyskolan

sid 21

37. Pärlan/NTM Nya tidens montessoriskola sid 17

19. Ytterbyskolan

sid 18

38. Småskolan

sid 19

20. Östra Vallabrinksskolan

sid 22

39. Viggbyholmsskolan

sid 21

2007/2008 å
Läsårsdata
sp
rsdata finn
n om läså
Informatio
g eller på
se/utbildnin
www.taby.
sida.
skolas hem
respektive
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Ensta/Ella

Lahäll/Näsbypark

ELLAGÅRDSSKOLAN

ENHAGENSKOLAN

KRISTINASKOLAN

Kommunal grundskola
Adress: Ellagårdsvägen 21
187 31 Täby
Telefon: 446 48 80
Fax: 446 48 98
E-post: ellagardsskolan@taby.se
Hemsida: www.ellagardsskolan.taby.se

Fristående grundskola
Postadress: Täby friskola
Armévägen 61-63, 187 64 Täby
Telefon: 792 10 20 Fax: 768 25 66
Besöksadress: Enhagsslingan 23-25
Telefon och fax: 792 26 10
E-post: info@tabyfriskola.se
Hemsida: www.tabyfriskola.se

Fristående Grundskola/grundsärskola
Postadress: Box 2021, 183 02 Täby
Besöksadress: Ellagårdsvägen 19
187 31 Täby
Telefon: 758 00 71, 758 55 55
E-post: tabyc@kristinaskolan.com
Hemsida: www.kristinaskolan.com

Verksamhet: Förskoleklasser,
år1-5 i åldersintegrerade och
åldershomogena klasser, fritidshem.
Intagningsprincip: Närhetsprincipen.

Verksamhet: Åldershomogena
klasser 7-9.
Profil: Språk, show och dans
samt säkerhet i att uppträda
och kommunicera ett budskap.
Intagningsprincip: Syskonförtur
och ansökningsdatum.

INTERNATIONELLA
ENGELSKA SKOLAN I TÄBY
Fristående grundskola
Adress: Nytorpsvägen 7, 183 53 Täby
Telefon: 473 72 70
E-post: info@taby.engelska.se
Hemsida: www.engelska.se
(klicka på Täby)

Verksamhet: Språkklasser; F-klass
och skolår 1-6, fritidshem för
samtliga skolår.

Verksamhet: Grundskola år 6-9
där undervisningen till 50% sker
på engelska.

Profil: Smågrupper, specialpedagogik,
tal/ språkmetodik, Relation Play
(samspels- och kommunikationsmetodik)
samt musikinriktning.

Intagningsprincip: Turordning/
syskonförtur.

GRIBBYLUNDSSKOLAN

Kommunal grundskola
(Gribby Gård är en av tre enheter inom
Gribbylunds kommunala F-9 skola)
Adress: Linbastuvägen 1, 187 65 Täby
Telefon: 544 441 00 Fax: 544 441 04
E-post: gribbygard@taby.se
Hemsida: www.gribbygard.taby.se

Fristående grundskola
Postadress: Täby friskola
Armévägen 61-63, 187 64 Täby
Telefon: 792 10 20 Fax: 768 25 66
Besöksadress: Armévägen 61-63
Telefon och fax: 756 58 50
E-post: info@tabyfriskola.se
Hemsida: www.tabyfriskola.se

Verksamhet: År 6-9, fritidsgård,
bibliotek.
Profil: Praktisk/estetisk,
Internationell/språklig, Matematisk/
naturvetenskaplig, Idrott/ledarskap.
Intagningsprincip: Närhetsprincipen.

Verksamhet: Åldershomogena
klasser 2-3, fritidshem.
Profil: Språk, show och dans.
Intagningsprincip: Syskonförtur,
ansökningsdatum.
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LÖTTINGELUNDSSKOLAN

Fristående grundskola
Postadress: Täby friskola
Armévägen 61-63, 187 64 Täby
Telefon: 792 10 20
Fax: 768 25 66
Besöksadress:
Trefaldighetsvägen 22 A
Telefon och fax: 630 12 30
E-post: info@tabyfriskola.se
Hemsida: www.tabyfriskola.se

Kommunal grundskola
(Löttingelundskolan är en av
tre enheter inom Gribbylunds
kommunala F-9 skola)
Adress: Gribbylundsvägen 134
187 68 Täby
Telefon: 544 403 20
Fax: 544 403 24
E-post: lottingelundsskolan@taby.se
Hemsida:
www.lottingelundsskolan.taby.se

Profil: Språk, show och dans.
Alla barn ska bli sedda.

MYRÄNGEN
Kommunal grundskola
(Myrängen är en av tre enheter inom
Gribbylunds kommunala F-9 skola)
Adress: Tappvägen 3-5, 187 64 Täby
Telefon: 544 436 00 Fax: 544 436 01
E-post: myrangen@taby.se
Hemsida: www.myrangsskolan.taby.se

LILLA GRIBBYLUNDSSKOLAN

Verksamhet: Förskoleklass, åldershomoga klasser 1 och fritidshem.

Verksamhet: Förskoleklasser,
år 1-3 i åldersintegrerade klasser.
Åldershomogena klasser år 4
och 5, tal- och språkklass samt
fritidshem.
Intagningsprincip: Närhetsprincipen.

Intagningsprincip: Syskonförtur,
ansökningsdatum. Intagning
för förskoleklasser även
närhetsprincipen.

KRISTINASKOLAN

NORSKOLAN

Fristående grundskola
Adress: Örnstigen 10, 186 50 Täby
Telefon: 758 00 00
Fax: 758 00 01
E-post: stefan@verti.se
Hemsida: www.jagkan.se

Fristående Grundskola/grundsärskola
Postadress: Box 2121, 183 02 Täby
Besöksadress: Kryssarvägen 1-3
183 59 Täby
Telefon: 756 02 77, 758 55 55
E.post: tabyc@kristinaskolan.com
Hemsida: www.kristinaskolan.com

Kommunal grundskola
Besöksadress: Kuttervägen 7
Postadress: Box 3044, 183 03 Täby
Telefon: 630 27 00
Fax: 630 27 53
E-post: nasbyparksskolan@taby.se
Hemsida:
www.nasbyparksskolan.taby.se

Verksamhet: Skola för elever
med inlärnings- och/eller sociala
svårigheter.
Profil: Lösningsinriktad med
specialkompetens kring läs- och
skrivinlärning. Samarbete med
psykiater Ben Furman.
Intagningsprincip: Intagning sker i
samarbete med respektive kommun.

Intagningsprincip: Ansökningsdatum
och eventuellt efter behov.

Gribbylund/Löttingelund
GRIBBY GÅRD

JAG KAN-SKOLAN

Verksamhet: Förskoleklasser,
år 1-5 i åldersintegrerade klasser,
fritidshem. Öppen förskola.
Intagningsprincip:
Närhetsprincipen.

NÄSBYPARKSSKOLAN

PROLYMPIA

Kommunal grundskola/träningsskola
Besöksadress: Centralvägen 37
Postadress: Box 3044, 183 03 Täby
Telefon: 630 27 00 Fax: 630 27 27
E-post: nasbyparksskolan@taby.se
Hemsida:
www.nasbyparksskolan.taby.se

Fristående grundskola
Postadress: Maskinvägen 4
183 51 Täby
Telefon: 588 889 30
Fax: 758 83 32
E-post: taby@prolympia.se
Hemsida: www.prolympia.se

Verksamhet: år 4-9, särskild
undervisningsgrupp.

Verksamhet: År 6-9.

Intagningsprincip: Närhetsprincipen.

Intagningsprincip: Ansökningsdatum,
syskonförtur, geografisk närhet.

Profil: Idrott och hälsa.

Verksamhet: Språkklasser.
Skolår 5-9 (10), fritidshem för
samtliga skolår.
Profil: Små grupper, specialpedagogik, Relation Play (samspels- och
kommunikationsmetodik) samt
musikinriktning.

Kommunal grundsärskola
Adress: Kuttervägen 1, 183 50 Täby
Erikslundskolans rektorsexpedition
Telefon: 514 102 00 Fax: 514 102 10
E-post: erikslundsskolan@taby.se
Hemsida:
www.erikslundsskolan.taby.se

YTTERBYSKOLAN
Kommunal grundskola
Se Roslags Näsby/Täby centrum.

Intagningsprincip: Närhetsprincipen.

Intagninsprincip: Ansökningsdatum
och eventuellt efter behov.

PÄRLAN - NTM NYA
TIDENS MONTESSORISKOLA
Fristående grundskola
Postadress: Eskadervägen 10
183 54 Täby
Besöksadress: Eskadervägen 4 resp10
Telefon: Pärlan 732 89 30
NTM 732 00 59 Fax: 732 89 30
E-post: info@ntm.se
Hemsida: www.ntm.se
Verksamhet: Förskoleklass och
skolår 1-9, fritidshem och
öppenverksamhet för år 4-5.
Profil: Diplomerad
montessoriundervisning.

ÖSTRA VALLABRINKS
SÄRSKOLA

Verksamhet: Förskoleklass,
år 1-3, fritidshem.

SLOTTSPARKSSKOLAN
Kommunal grundskola
Besöksadress: Allévägen 3-9
183 52 Täby
Postadress: Box 3044, 183 03 Täby
Telefon: 630 27 00
Fax: 630 27 61
E-post: nasbyparksskolan@taby.se
Hemsida:
www.nasbyparksskolan.taby.se
Verksamhet: Förskoleklass,
år 1-3, fritidshem.
Intagningsprincip:
Närhetsprincipen.

Intagningsprincip: Montessoribakgrund, syskonförtur, ansökningsdatum.

Verksamhet: Träningssärskola år 8-10.
Sid 17

Roslags-Näsby/Täby centrum

Skarpäng

BYÄNGSSKOLAN

HABILITEKET

IMR-SKOLAN

KRISTINASKOLAN

LJUNGMYRSSKOLAN

MILSTENSSKOLAN

RÖSJÖSKOLAN

SKARPÄNGSSKOLAN

Fristående grundskola/grundsärskola
Adress: Marknadsvägen 299
183 79 Täby
Telefon: 544 707 00
Fax: 544 707 07
E-post: info@byangsskolan.se
Hemsida: www.byangsskolan.se

Fristående grundskola/träningsskola
Adress: Kanalvägen 17, 183 30 Täby
Telefon: 544 76 460 vxl
Fax: 544 76 464
E-post: info@habiliteket.se
Hemsida: www.habiliteket.se

(Internationella Musik- och
Retorikskolan)
Fristående grundskola
Postadress: Box 2112, 183 02 Täby
Besöksadress: Grindtorpsvägen 1A
Telefon: 544 721 70 vxl
Fax: 768 20 75
E-post: info@imr-school.com
Hemsida: www.imr-school.com

Fristående Grundskola/grundsärskola
Postadress: Box 2021, 183 02 Täby
Besöksadress: Marknadsvägen 301,
187 39 Täby
Telefon: 732 00 73, 758 55 55
E-post: tabyc@kristinaskolan.com
Hemsida: www.kristinaskolan.com

Fristående grundskola
Postadress: Täby friskola,
Armévägen 61-63, 187 64 Täby
Telefon: 792 10 20
Fax: 768 25 66
Besöksadress: Ljungmyrsvägen 14
Telefon och fax: 758 07 01
E-post: info@tabyfriskola.se
Hemsida: www.tabyfriskola.se

Fristående grundskola
Adress: Fjätursvägen 6
187 46 Täby
Telefon och fax: 792 50 04
E-post: Rigmor.bewo-lundblad@
pysslingen.com
Hemsida: www.milstensskolan.se

Kommunal grundskola
Adress: Forsvägen 1, 187 42 Täby
Telefon: 544 735 00
Fax: 544 735 05
E-post: rosjoskolan@taby.se
Hemsida: www.rosjoskolan.taby.se

Kommunal grundskola
Adress: Ljungmyrsvägen 20-24
187 46 Täby
Telefon: 544 719 01, 544 719 02
Fax: 544 719 05
E-post: skarpangsskolan@taby.se
Hemsida:
www.skarpangsskolan.taby.se

Verksamhet: Förskoleklasser och år
1-9, fritidshem samt grundsärskola
år F-10.
Profil: Förstärkt timplan i engelska,
matematik, svenska, idrott, samt
individuellt val. Datorer i alla salar
F-9 samt egen datasal.
Intagningsprincip: Geografisk
närhet, syskonförtur och
ansökningsdatum.

Verksamhet: Förskoleklass, grundskola och särskola 1-6, fritidshem
samt korttidshem i specialanpassad
form för barn med flerfunktionshinder.
Profil: Små grupper i trygg miljö,
där pedagogik och träning är invävd
i den dagliga leken och är anpassad
till varje enskilt barn.
Intagningsprincip: Öppen för barn i
hela Stockholms län. Täby kommun
har förtur. Kösystem anmälningsdatum.

Verksamhet: Grundskola,
förskoleklass, år 1-9, fritidshem.
Profil: Musik, språk, kunskap.
Intagningsprincip:
Ansökningsdatum, syskonförtur,
musikprov/sångprov år 4-6.

Verksamhet: Språkklasser:
F-klass och skolår 1-6, fritidshem
för samtliga skolår.
Profil: Små grupper, specialpedagogik, Relation Play (samspelsoch kommunikationsmetodik)
samt musikinriktning.

Verksamhet: Åldershomogena
klasser 2-6 och fritidshem.

Profil: Kulturval, naturskola,
engelska och data.

Profil: Språk, show och dans.

Intagningsprincip: Syskonförtur,
ansöknigsdatum.

Intagningsprincip: Syskonförtur,
ansökningsdatum.

Intagninsprincip: Ansökningsdatum
och eventuellt efter behov.

YTTERBYSKOLAN

NÄSBYDALSKOLAN

SMÅSKOLAN

Kommunal grundskola
Postadress: Box 2059, 183 02 Täby
Besöksadress: Ytterby skolgränd 6
Telefon: 544 719 71
Fax: 544 719 75
E-post: ytterbyskolan@taby.se
Hemsida: www.ytterbyskolan.taby.se

Kommunal grundskola/grundsärskola
Adress: Östra Banvägen 90
183 37 Täby
Telefon: 544 705 00 vxl
Fax: 768 71 44
E-post: nasbydalskolan@taby.se
Hemsida: ww.nasbydalskolan.taby.se

Fristående grundskola
Postadress: Täby friskola
Armévägen 61-63, 187 64 Täby
Telefon: 792 10 20
Fax: 768 25 66
Besöksadress: Ljungmyrsvägen 25
Telefon och fax: 792 19 60
E-post: info@tabyfriskola.se
Hemsida: www.tabyfriskola.se

Verksamhet: Förskoleklasser, år
1-5, Täby musikklasser år 4-5,
auktoriserad Montessoriverksamhet
fr o m förskoleklass t o m år 5 samt
fritidsverksamhet fr o m förskoleklass t o m år 5 för alla elever.
Intagningsprincip:
Närhetsprincipen.

Sid 18

Verksamhet: År 6-9 och
grundsärskola år 6-10.

Verksamhet: Förskoleklass, år 1-9,
fritidshem.

Profil: Naturvetenskap- och matematikklass, språkklass, idrottsklass
samt Täby Musikklasser.

Verksamhet: Förskoleklass och
åldershomogena klasser 1,
fritidshem.

Intagningsprincip:
Närhetsprincipen.

Profil: Språk, show och dans.

Verksamhet: Förskoleklasser,
år 1-5, fritidshem.
Intagningsprincip:
Närhetsprincipen.

Verksamhet: År 6-9 och särskild
undervisningsgrupp.
Profil: Engelska eller
matematik, en lektion extra per
vecka istället för elevens val.
Intagningsprincip:
Närhetsprincipen.

Intagningsprincip: Syskonförtur,
ansökningsdatum. Intagning för förskoleklasser även närhetsprincipen.

Sid 19

Täby kyrkby

Viggbyholm/Hägernäs

BYLESKOLAN

KYRKSKOLAN

MIDGÅRDSSKOLAN

SKOLHAGENSKOLAN

BERGTORPSSKOLAN

DRAKSKEPPSSKOLAN

Kommunal grundskola
Adress: Bylegårdsvägen 20
187 73 Täby
Telefon: 514 00 800
Fax: 510 105 06
E-post: byleskolan@taby.se
Hemsida: www.byleskolan.taby.se

Kommunal grundskola
Postadress: Box 6077, 187 06 Täby
Besöksadress: Kyrkvägen 9
Telefon: 510 129 80
Fax: 510 120 57
E-post: kyrkskolan@taby.se
Hemsida: www.kyrkskolan.taby.se
Verksamhet: Förskoleklass, skolår
1-5 i åldersintegrerade klasser,
fritidshem år F-3 och inskriven
verksamhet år 4-5.

Kommunal grundskola
Postadress: Box 6014, 187 06 Täby
Besöksadress: Skolhagenvägen 1
Telefon: 514 00 600
Fax: 510 137 26
E-post: skolhagenskolan@taby.se
Hemsida:
www.skolhagenskolan.taby.se

Fristående grundskola
Adress: Viggbyholmsvägen 59
183 69 Täby
Telefon: 544 431 00
Fax: 544 431 03
E-post: info@bergtorpsskolan.se
Hemsida: www.bergtorpsskolan.se

Verksamhet: Förskoleklass, skolår
1-5 i åldersintegrerade klasser,
fritidshem år F-3 och inskriven
verksamhet år 4-5.

Kommunal grundskola
Postadress: Box 6054, 187 06 Täby
Besöksadress: Holmgårdsvägen 2
Telefon: 510 124 86
Fax: 510 124 72
E-post: midgardsskolan@taby.se
Hemsida:
www.midgardsskolan.taby.se

Kommunal grunskola
Adress: Per Sundbergs väg 17
183 63 Täby
Telefon: 544 44 661
Fax: 756 91 59
E-post: drakskeppsskolan@taby.se
Hemsida:
www.drakskeppsskolan.taby.se

Verksamhet: Förskoleklass och år
1-5 i åldersintegrerade klasser,
(F-1, 2-3, 4-5), fritidshem.

Intagningsprincip:
Närhetsprincipen.

Intagningsprincip:
Närhetsprincipen.

Intagningsprincip:
Närhetsprincipen.

Verksamhet: År 6-9.
Profil: Matematikklass.
Intagningsprincip:
Närhetsprincipen.

Verksamhet: År 6-9.
Profilklasser: Idrott och ledarskap.
Musik och ensemblespel.
Musik - drama - dans.

Verksamhet: Förskoleklasser,
år 1-5 i åldersintegrerade klasser,
fritidshem.

Intagningsprincip: Syskonförtur
och ansökningsdatum.

Intagningsprincip:
Närhetsprincipen.

FREJASKOLAN WALDORFSKOLA
Fristående grundskola
Adress: Kanslihusgränd 8
183 68 Täby
Telefon: 630 11 47
Fax: 630 11 19
E-post: info@frejaskolan.com
Hemsida: www.frejaskolan.com
Verksamhet: Förskoleklass,
skolår 1-9, fritidshem.
Intagningsprincip: Ansökningsdatum.

Verksamhet: År 6-9.
Profil: I Kunskapsskolan får du
något unikt, en personligt utformad
utbildning som utgår från dig, den
du är och dina mål.
Intagningsprincip: Syskonförtur och
ansökningsdatum.

Verksamhet: Förskoleklass, åldershomogena klasser 1-6 och fritidshem. Förskola för 40 barn.

Intagningsprincip: Syskonförtur,
ansökningsdatum. Till förskoleklassen även geografisk närhet.

För profilklasser i idrott och
ledarskap sker färdighetsprov
bland elever som antagits till
Bergtorpsskolan.

Fristående grundskola
Adress: Vaktgränd 2-8, 183 68 Täby
Telefon: 506 911 10
Fax: 506 911 39
E-post: taby@kunskapsskolan.se
Hemsida: www.kunskapsskolan.se

Fristående grundskola
Postadress: Armévägen 61-63
197 64 Täby
Besöksadress: Pilotvägen 1
183 59 Täby
Telefon: 792 10 20
Fax: 768 25 66
E-post: hagernas@tabyfriskola.se
Hemsida: www.tabyfriskola.se

Profil: Språk, show, dans och
idrott/äventyr och dans samt
säkerhet i att uppträda och att
uttrycka sig.

För profilklasser i musik- ensemblespel och musik-drama-dans sker
färdighetsprov.

KUNSKAPSSKOLAN I TÄBY

HÄGERNÄS FRISKOLA

VIGGBYHOLMSSKOLAN

VIGGBYSKOLAN

Fristående grundskola
Postadress: Täby friskola
Armévägen 61-63, 187 64 Täby
Telefon: 792 10 20
Fax: 768 25 66
Besöksadress: Värtavägen 84
Telefon och fax: 630 07 01
E-post: info@tabyfriskola.se
Hemsida: www.tabyfriskola.se

Kommunal grundskola
Adress: Järnvägsallén 2
183 69 Täby
Telefon: 446 34 80
Fax: 756 91 78
E-post: viggbyskolan@taby.se
Hemsida: www.viggbyskolan.taby.se

Verksamhet: Åldershomogena
klasser 4-6.
Profil: Språk, show och dans.
Intagningsprincip: Syskonförtur,
ansökningsdatum.

Verksamhet: Förskoleklasser och
år 1-5 i åldershomogena grupper.
Fyra särskilda undervisningsgrupper
finns också.
Profil: Musik- och konsertverksamhet med gitarr, keyboard och ukulele samt EQ och rörelse.
Intagningsprincip:
Närhetsprincipen.

Sid 20

Sid 21

Visinge/Valla/Erikslund
ERIKSLUNDS SKOLA
OCH FÖRSKOLA
Kommunal grundskola
Adress: Anbudsvägen 10
187 50 Täby
Telefon: 514 102 00
Fax: 514 102 10
E-post: erikslundsskolan@taby.se
Hemsida: ww.erikslundsskolan.taby.se
Verksamhet: Förskola, år F-5,
fritidshem.
Intagningsprincip:
Närhetsprincipen.

VALLATORPSSKOLAN
Kommunal grundskola
Adress: Klövervallsvägen 81
187 52 Täby
Telefon: 514 102 50
Fax: 510 509 85
E-post: vallatorpsskolan@taby.se
Hemsida: ww.vallatorpsskolan.taby.se
Verksamhet: Förskoleklasser,
år 1-9, fritidshem.
Intagningsprincip:
Närhetsprincipen.

Anteckningar och komihåg
ÖSTRA
VALLABRINKSSKOLAN
Kommunal grundskola
Adress: Vallabrinksgränd 6
187 50 Täby
Telefon: 758 39 01
Fax: 792 19 49
E-post:
ostravallabrinksskolan@taby.se
Hemsida:
www.ostravallabrinksskolan.taby.se
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Se sidan 6

Verksamhet: Förskoleklasser,
år 1-5, fritidshem.
Intagningsprincip:
Närhetsprincipen.

Läsårsdata 2007/2008

/utbildning
Information om läsårsdata finns på www.taby.se
eller på resp skolas hemsida.
Mer information om skolvalet hittar
du på barnomsorg.skolval.taby.se och
www.taby.se/skolval.
l Barn-n 768 99 55.
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Du kan lvocaklsgruppen på telefo
och sko

Begreppet värdegrund beskrivs
närmare i läroplanen.
Den innebär bland annat att
skolan ska förmedla
grundläggande demokratiska
värden, som människors itet
lika värde, integritet, solidar
och jämställdhet.

Frågor om särskilt stöd eller de särskilda
undervisningsgrupperna besvaras av
Enheten för Elevstöd, telefon 768 96 55.
Sid 22
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Täby kommun, 183 80 TÄBY
Tel: 08-768 90 00 Fax: 08-768 92 01
E-post: tabykommun@taby.se
www.taby.se

