
Utbildningskontoret

Södertäljes 
skolor

GRUNDSKOLA

GYMNASIUM

FÖRSKOLA

Södertälje kommun
151 89 Södertälje

I Södertälje finns nästan 20 000 barn under  
18 år. En del är födda i kommunen, andra utanför.  
Här möts kulturer med olika bakgrund och olika 
erfarenheter men med en gemensam nämnare – 
skolan. Skolan är avgörande för att lyckas.  
Ett uppdrag som vi tar på största allvar. Skolan  
är prioritet ett, två och tre i Södertälje.

Våra skolor har förbättrat sina resultat flera år  
i rad. Detta sker tack vare ett systematiskt  
kvalitetsarbete som genomsyrar all under visning.  
Vi följer upp alla elevers kunskaper i alla ämnen 
flera gånger om året. Tidigt vet vi hur elevernas 
kunskap utvecklas och kan därefter anpassa  
undervisningen.

Vi fortsätter att utveckla skolan. Vårt fokus är  
kunskap, ordning och reda och att Södertäljes  
skolor ska vara en del av att återupprätta och  
fördjupa bildningstraditionen i Sverige.

Elof Hansjons (S), ordförande i utbildningsnämnden
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Läs mer: www.sodertalje.se

”Skolan är prioritet 
ett, två och tre  
i Södertälje”



I Södertälje finns 75 kommunala och fristående förskolor 
som tillsammans bidrar till en pedagogisk mångfald. De 

kommunala förskolorna har en gemensam verksamhetsidé 
som inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det 
är en filosofi som ständigt förnyas och utvecklas, med bar
nets behov som utgångspunkt och i takt med det moderna 
samhällets snabba förändring. Ett undersökande, utfors

kande arbetssätt där barnens tankar, idéer och fantasi lig
ger till grund för läroprocessen. De fristående förskolorna i 
kommunen har olika inriktningar, allt ifrån ur och skur till 

vetenskapsprofil. I Södertälje finns en förskola för alla! 

l  75 STYCKEN FÖRSKOLOR

l  PEDAGOGISK MÅNGFALD

l  INRIKTNINGAR:

 - REGGIO EMILIAS FILOSOFI

 - WALDORF

 - BORNHOLMMODELLEN

 - KRISTEN PROFIL

 - SVERIGEFINSK PROFIL

 - UR OCH SKUR

 - VETENSKAPSPROFIL

I Södertälje finns det 27 stycken grundskolor, varav tio är 
fristående. I augusti 2017 öppnar en ny fristående skola, 
Engelska skolan, och höstterminen 2018 öppnar ytter

ligare en kommunal skola i Viksberg. Tillsammans bildar 
Södertäljes grundskolor ett brett utbud av pedagogik och 

inriktningar. I Södertälje kommun har alla kommunala för
skolor och skolor en gemensam modell för det syste matiska 

kvalitetsarbetet. Det har lett till att Södertäljes skolors 
meritvärden kontinuerligt ökar. 

l 27 GRUNDSKOLOR, VARAV TIO FRISTÅENDE

l HÖGSTA MERITVÄRDE KOMMUNAL SKOLA 256,8

l HÖGSTA MERITVÄRDE PRIVAT SKOLA 268,8

l KRAVCERTIFIERADE SKOLKÖK MED 60 PROCENT  
EKOLOGISK MAT (KOMMUNALA SKOLOR)

l SPRÅKUTVECKLANDE ARBETSSÄTT

l TVÅLÄRARSYSTEM 

l INTERNATIONELLA UTBILDNINGAR

l FÖRSTELÄRARE

l INRIKTNINGAR:

 - MONTESSORI 

 - UR OCH SKUR

 - IDROTTS- OCH MUSIKINRIKTNING 

I Södertälje utbildas framtidens förmågor.  
Här finns utbildningar som ger eleverna förmågan  

att analysera, samarbeta, kommunicera, kritiskt granska 
och ta egna initiativ. I Södertälje finns fem kommu

nala gymnasieskolor och sju fristående. Tillsammans 
er bjuder Södertäljes gymnasieskolor ett stort utbild

ningsutbud och med kompetenta och behöriga lärare. 
Välkommen till Södertäljes gymnasieskolor!

l  FEM KOMMUNALA OCH SJU FRISTÅENDE

l  INRIKTNINGAR:

 - HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

 - YRKESPROGRAM

 - IB – INTERNATIONAL BACCALAUREATE  
   DIPLOMA PROGRAMME

 - NIU – NATIONELL GODKÄND IDROTTS- 
   UTBILDNING (ELITIDROTT PÅ SKOLTID)  

 - INTRODUKTIONSPROGRAM 

 - GYMNASIESÄRSKOLA 

GRUNDSKOLA GYMNASIUMFÖRSKOLA


