
Visättraskolan – Kunskap, Trygghet & Trivsel

- Välkommen till läsåret 2021-2022



Hej! 
På grund av rådande omständigheter så kan vi inte hålla några fysiska 
informationsmöten inför skolvalet 2021-2022. 

Vi har därför tagit fram den här presentationen för att du som vårdnadshavare ska 
få veta lite mer om Visättraskolan inför skolvalet. Det finns mycket att berätta, och 
det är svårt att få med allt. Besök oss därför gärna på Facebook eller på Instagram
för att få en inblick i den dagliga verksamheten. 

Hör gärna av er till oss om ni har några specifika frågor. Kontaktuppgifter till oss i 
ledningen hittar ni HÄR.

Välkomna till Visättraskolan - En helt (o)vanlig skola!
/Semira Vikström #stoltrektor med personal
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https://www.facebook.com/visattraskolan/
https://www.instagram.com/visattraskolan/?hl=sv
https://www.huddinge.se/visattraskolan/elev/skolledning2/
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”Det är en av de bästa skolor jag har varit på under mina 

nio år på Skolinspektionen och då har jag ändå varit på 

ungefär 250 skolor.”

Kjell Gyllenswärd - Utredare Skolinspektionen, 

Huddinge direkt 2019-02-06

https://www.mitti.se/nyheter/skola-i-huddinge-hyllas-av-skolinspektionen/repsbe!1Y8s@WnCyIdPgIcdLCK0w/


Visättraskolan i korthet
• Ca 420 elever

• Ca 65 anställda

• 89,7 % med pedagogisk högskoleexamen, Huddinge 78,3 % och riket 80,9 %.

• 74,7 % med lärarlegitimation, Huddinge 70,9 % och riket 70,1 %. (Skolverket) 
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https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?pdf=&geo=&report=skolblad_gr&P_SKOLKOD=14440920


Visättraskolans vision
Visättraskolans vision är att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, att alla elever ska 
känna sig trygga, och att alla elever ska trivas. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och 
utveckling. Kunskap, Trygghet och Trivsel. Tre ledord som visar oss riktningen och är beroende av 
varandra.

Kunskap – Alla elever på Visättraskolan ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling!

För att nå dit ska vi utifrån beprövad erfarenhet och forskning prova olika vägar för att ge eleverna 
undervisning som håller hög kvalitet, är varierad och anpassad utifrån deras erfarenheter, intressen och 
förutsättningar. Målen och kriterierna ska vara tydliga, och vi ska ha höga förväntningar på våra elever.

Trygghet – Alla elever ska känna sig trygga på Visättraskolan!

För att nå dit så ska vi erbjuda eleverna en stödjande, utmanande och stimulerande miljö. Varje elev på 
Visättraskolan ska ha minst en förtroendefull relation till en vuxen på skolan. Vi ska ha gemensamma och 
implementerade ordningsregler för att uppnå ordning och reda, samt studiero.

Trivsel – Alla elever ska trivas på Visättraskolan!

För att nå dit så ska vi arbeta för att skolans klimat ska präglas av glädje, gemenskap, tolerans och respekt för 
medmänniskor, en ”Visättraanda”.
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Visättraskolans ledord
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https://www.youtube.com/watch?v=kXLKm8qcvOc


Kunskap – Alla elever på Visättraskolan ska nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling!

• Hög andel behöriga lärare – Kompetens 
• Låg personalomsättning – Stabilitet 
• Ämnesövergripande teman – Kvalitet

Vi har 3-4 ämnesövergripande teman/årskurs. Vi utgår ifrån So- och No-ämnena 
och övriga ämnen lyfts in där det fungerar. Det här arbetssättet gör att vi varje år 
kan finjustera planeringarna, och med det förbättra kvalitén. Se ett exempel här.

• Systematiskt kvalitetsarbete – Visättraskolans arbetsplan
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https://www.facebook.com/visattraskolan/posts/1417769775093811
https://www.huddinge.se/contentassets/c14ff2dec94d4454aa61e36b576d0b64/visattraskolans-arbetsplan-2020-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lEwA3ngdUNw


Trygghet – Alla elever ska känna sig trygga på Visättraskolan!

Visättraskolans trygghetsarbete har uppmärksammats på många olika sätt i 
media, och vi har delat med oss av vårt arbete vid studiebesök, föreläsningar och 
även i vår bok ”Elevhälsa i praktiken – Hur gör vi?”.

Exempel på framgångsfaktorer är: 
• Att utgå ifrån en ”prioriterad elevhälsa” och med det menar vi att vi utifrån 

ledorden trygghet och trivsel ska arbeta för att elevhälsan ska genomsyra hela 
verksamheten. 

• Att vi utifrån våra ledord har en organisation med en biträdande rektor med 
ansvar för elevhälsan.

• Att vi har en trygghetsansvarig som leder trygghetsteamets arbete. 
• #roligareraster – En insats som förebygger utanförskap och som erbjuder våra 

elever en rolig och meningsfull rastverksamhet.
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https://www.youtube.com/watch?v=ua1n36h6hvs
https://www.youtube.com/watch?v=rXIlUOGdRsc
https://youtu.be/mgno9-BIuv4


Trivsel – Alla elever ska trivas på Visättraskolan!
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https://www.youtube.com/watch?v=yaeH4vS3ELo&t


Resultat

Kunskap:
• Meritvärde VT-20 – 230,2 (Huddinge 227,4)
• Minst betyget E i lästa ämnen 78,3 % (Huddinge 75,3 %)

Trygghet:
• I elevenkäten 2020 uppgav 88,5 % (Huddinge 71,0 %) av våra elever att de 

känner sig trygga på Visättraskolan.

Trivsel:
• I elevenkäten 2020 uppgav 97,3 % (Huddinge 82,0 %) anger att de är nöjda med 

sin skola. 
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Organisation utifrån ledord – Visättraskolans ledningsgrupp
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Semira Vikström Erik Hall Pelin Celepli Tor Svensson Dounya Hayyoun Driss Belhaj

Rektor                 Biträdande rektor            Fritidsansvarig              Intendent                  Pedagogisk IT-samordnare

med ansvar för elevhälsan                                                                       utvecklingsledare

Visättraskolans kontakttrappa hittar ni här!

mailto:semira.vikstrom@huddinge.se
mailto:erik.hall@huddinge.se
mailto:pelin.celepli@huddinge.se
mailto:tor.svensson@huddinge.se
mailto:dounya.hayyoun@huddinge.se
mailto:driss.belhaj@huddinge.se
https://docs.google.com/document/d/1WBZNAY9fDA0yq5ts9-SIpRKoGSX-lPftdvDiOzKFqV0/edit?usp=sharing


Mer information 
Förskoleklass – Läs mer om arbetet i förskoleklass här.

Fritidshemmet – Läs mer om fritidshemmet här.

Skolstart – Onsdagen den 18:e augusti 2021 09.00.
När ditt barn har erbjudits skolplats hos oss på Visättraskolan så kommer ni att få 
hem ett brev med detaljerad information inför läsårsstarten. 

Vid frågor så ring expeditionen tel. 08-535 345 00

Visättraskolans hemsida
Facebook
Instagram
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https://www.huddinge.se/visattraskolan/om-skolan/forskoleklass-ny/
https://www.huddinge.se/visattraskolan/om-skolan/fritidshem-ny/
https://www.huddinge.se/visattraskolan
https://www.facebook.com/visattraskolan/
https://www.instagram.com/visattraskolan/


Praktisk information inför skolvalet
Läsåret 2021-2022



Period - söka skola läsåret 2021/2022
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Söka skola läsåret 2021/2022

Söka skola i Huddinge kommun omfattar kommunens kommunala skolor och: 

•Barn som fyller sex år under 2021 och ska börja förskoleklass.

•Elever som ska börja årskurs 7 till hösten 2021. 

För att ingå i skolvalet krävs att barnet/eleven är folkbokförd i Huddinge kommun 
sista dag för ansökningsperioden, det vill säga 3 februari 2021. 
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Övriga elever, fristående skola och skola i annan kommun 

• Barn som inte fyller 6 år under 2021 (5-åringar), kommer att kunna ansöka men 
placeras efter att elever vilka omfattas av skolplikt och är folkbokförda i Huddinge 
kommun erbjudits en placering. 

• Elever från annan kommun, kommer att kunna ansöka men placeras efter att elever 
folkbokförda i Huddinge kommun placerats. 

• Gäller elever som går i Huddinge kommuns kommunala skolor idag såväl som nya elever som söker sig till 
kommunen. 

• Fristående skola, skola i annan kommun, ansökan sker direkt till berörd kommun 
och/eller fristående skola* 

• Alla elever folkbokförda i Huddinge kommun har rätt att söka till en skola i en annan kommun eller till en fristående 
skola. 

* För läsåret 2021/2022 kan ansökan till Skapaskolan ske i kommunens e-tjänst för skolval. 
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Information

• Huddinge.se/sokaskola är den primära 
kanalen för information om att söka skola.

• Länk till e-tjänst, information på andra språk, 
frågor och svar, viktiga datum etc.
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Vad händer efter ansökningsperiodens slut? 
När ansökningsperioden är slut påbörjas 
placeringsarbetet. Arbetet sker utifrån 
skollagen och kommunens riktlinjer: 

1. Vårdnadshavarnas önskemål 

2. Närhetsprincipen, kommunens 
urvalsgrund om relativ närhet och 

3. Syskonförtur 

Placeringsbesked skickas ut i mars 2021
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Vad händer efter skolvalsperioden? 

Skolbyte
• Efter skolvalet är det möjlighet att 

ansöka om skolbyte. 

• Skolbyte omfattar alla elever och 
årskurser, förskoleklass till årskurs 9. 

• Ansökan om skolbyte kan ske för såväl 
innevarande läsår som kommande 
läsår. 
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Annat som är bra att veta! 
• Fritidshem: https://www.huddinge.se/forskola-och-skola/grundskola/fritidsverksamhet/

• Elevhälsan: https://www.huddinge.se/forskola-och-skola/stod-och-elevhalsa/elevhalsa/

• Skolskjuts: https://www.huddinge.se/forskola-och-skola/grundskola/till-och-fran-
skolan/skolskjuts/

• Modersmålsundervisning: https://www.huddinge.se/forskola-och-
skola/grundskola/modersmalsundervisning/

• Uppskjuten skolplikt: https://www.huddinge.se/forskola-och-
skola/grundskola/uppskjuten-skolplikt/
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https://www.huddinge.se/forskola-och-skola/grundskola/fritidsverksamhet/
https://www.huddinge.se/forskola-och-skola/stod-och-elevhalsa/elevhalsa/
https://www.huddinge.se/forskola-och-skola/grundskola/till-och-fran-skolan/skolskjuts/
https://www.huddinge.se/forskola-och-skola/grundskola/modersmalsundervisning/
https://www.huddinge.se/forskola-och-skola/grundskola/uppskjuten-skolplikt/

