
SKOLVAL
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

På alla Sundbybergs stads  
skolor finns:

• Elevhälsa

• Studiestöd/läxhjälp

• Fritidsverksamhet för alla 
åldrar

• Trivselprogram för 
rastverksamheten upp till 
årskurs 6

Dags att söka skola!
Sundbybergs kommunala grundskolor

08-706 80 00 • SUNDBYBERG.SE

Sundbyberg växer med dig!



Dags att söka skola
Nu är det dags att söka skola för barn till föreskoleklass eller 
årskurs 7. I Sundbyberg finns ett brett utbud av skolor och vår 
ambition är att i största möjliga mån kunna erbjuda den skola 
ni söker i första hand. 
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* I förklaringsmodellen beskrivs den relativa närheten mellan två elever och två skolor. En av eleverna kan inte 
beredas plats i skola X då skolan har fler sökande än antalet platser. Skolan X är dock den geografiskt närmaste 
skolan för båda eleverna, men är den relativt närmaste skolan för elev B som annars skulle få orimligt långt till 
skola Y. Därför blir skola Y den relativt närmaste skolan för elev A. Även om den inte är geografiskt närmast.
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Så här går skolvalet till
• Du ansöker om en plats för ditt barn till förskoleklass eller  

årskurs 7 på www.sundbyberg.se/skolval. Där kan du också  
läsa om våra olika skolor.

• Du ska göra tre val när du söker till förskoleklass. Du gör ett 
första-, andra- och tredjehandsval till de olika skolorna.

• Till årskurs 7 gör du ett första- och andrahandsval.

Dessa kriterier gäller:

1. Syskonförtur, gäller enbart till förskoleklass

2. Vald skola

3. Relativa närhetsprincipen*

• Om du vill söka plats i fristående skola eller en skola i en annan 
kommun måste du själv kontakta den skolan för en särskild 
ansökan. Du behöver samtidigt meddela oss så att vi kan  
registrera vilken skola ditt barn ska gå i.

• Om du inte har möjlighet att ansöka på webben går det bra att 
fylla i en blankett och skicka den till barn- och utbildningsför-
valtningen. Blanketten finns att hämta på förskolor och skolor 
eller kan laddas ner på www.sundbyberg.se/skolval.



Vi har ett gemensamt 
förhållningssätt!
Tillsammans
Sundbyberg stads skolor arbetar tillsammans. Hos 
oss finns plats för alla elever oavsett bakgrund och 
förutsättningar. Närheten mellan stadens skolor 
gynnar ett gott samarbete.

Våra skolor tar ett gemensamt ansvar för att 
utvecklas och växer bäst tillsammans.

Nytänkande
Sundbyberg stads skolor är nytänkande, kreativa 
och modiga. Här är vi nyfikna, lär av varandra och 
provar nya metoder och arbetssätt för att ständigt 
förbättra utbildningen. 

Skolorna är fyllda av möjligheter för våra elever 
som växer och lär för livet.

Levande
Sundbyberg stads skolor är levande, trygga och 
ansvarstagande. Här möter du olika yrkeskate-
gorier med hög kompetens. Skolorna är fyllda av 
engagemang och det finns tid för både lek och ett 
lustfyllt lärande. 

I våra skolor möts elever från hela världen.

Kontakta våra skolor
Sundbybergs stads mål är att alla kommunala  
skolor ska hålla en hög kvalitet. Valet av skola är 
individuellt och vilka faktorer som är viktigast kan 
bara du avgöra. Vårt råd är därför att du tar kontakt 
med olika skolor, ställer frågor, besöker informa-
tionsmöten och pratar med rektor, lärare och  
elever. Allt för att bilda dig en egen uppfattning.

På www.sundbyberg.se/skolval kan du läsa mer.

På alla Sundbybergs stads skolor finns:

• Elevhälsa

• Studiestöd/läxhjälp

• Fritidsverksamhet för alla åldrar

• Trivselprogram för rastverksamheten upp till årskurs 6



Lärarna arbetar målmedvetet tillsammans med elever och vård-
nadshavare för att eleverna ska nå goda studieresultat.

Utgångspunkten i pedagogiken i förskoleklasserna baseras 
på elevernas nyfikenhet och lust att lära. Eleverna ska utvecklas 
både socialt och kunskapsmässigt och vara väl förberedda inför 
starten i årskurs 1. Det finns ett nära samarbete med skolverk-
samheten.

Skolans kompetenta och erfarna personal skapar goda förut-
sättningar för elevernas inlärning och utveckling.

Skolan har fritidsverksamhet för elever 6-9 år och en öppen 
verksamhet för elever 10-12 år. Vårdnadshavare har möjlighet att 
vara aktiva i skolans föräldraförening Forum.

Duvboskolan
Granne med Duvbo kyrka ligger Duvboskolan. Skolan 
har anor från tidigt 1900-tal och är belägen mitt i Duvbo 
villaområde. I dag går drygt 300 elever från förskoleklass 
till årskurs 6 på skolan. Kunskap, trygghet, delaktighet och 
utveckling står dagligen i fokus.

Duvboskolan ligger på Alms väg 9 och nås på telefon 08-706 66 46  
eller e-post duvboskolan@sundbyberg.se

På Duvboskolan är eleverna indelade i fadder-
grupper för att de ska lära känna varandra och bli 
trygga både med äldre och yngre barn. Skolan 
arbetar förebyggande mot mobbning genom ett 
aktivt arbete i varje klass och i trygghetsteamet.



På Grönkullaskolan möter vi 
eleverna på deras egen nivå för 
maximal inlärning och utveck-
ling. Trygghet och omväxlande 
undervisning är nyckeln till 
goda studieresultat.

Goda resultat är viktigt. Därför satsar vi extra mycket på att 
barnen ska få bästa möjliga start på sin skolgång. Från förskole-
klass till årskurs 3 arbetar lärare och fritidsmedarbetare i team 
kring eleverna i klassen. Det skapar trygghet och ger extra goda 
förutsättningar för inlärningen under skoldagen. 

Skolan arbetar språkutvecklande och inkluderande i alla  
skolans ämnen. Vi använder traditionella läromedel samtidigt 
som IT-stöd är viktiga inslag i all undervisning.

Skolan har välutrustade och fina salar för praktiskt-estetiska 
ämnen och god tillgång till idrottshallar. Omgivningarna i  
Rissne, med ängar, skog och idrottsplats, är ett extra plus för både 
utomhuspedagogik och roliga raster. Skolan har eget tillagnings-
kök och för elever i årskurserna 4-9 finns ett café.

Grönkullaskolan har en aktiv skolidrottsförening och en 
skolschacksförening. Skolan anordnar studiehjälp åt eleverna 
flera dagar i veckan och för elever i mellanstadiet finns en öppen 
fritidsklubb.

Grönkullaskolan

Grönkullaskolan ligger i Rissne och har cirka 680 elever 
mellan förskoleklass och årskurs 9. Skolan genomsyras av 
trygghet, respekt och arbetsglädje.

Grönkullaskolan ligger på Mässvägen 1, Kasernvägen 5 och Skvadronsbacken 70B, 
och nås på 08-706 87 80 eller e-post gronkullaskolan@sundbyberg.se



Kymlingeskolan har under nuvarande läsår cirka 300 elever i 
årskurserna F-6, men i takt med inflyttningen i området växer 
skolan. Skolan har en inspirerande lärmiljö med stora och ljusa 
klassrum med tillhörande öppna planlösningar för våra fritids-
hemsavdelningar. Kymlingeskolan ger eleverna förutsättningar 
att lära och utveckla olika förmågor som de behöver i framtidens 
samhälle. Förskoleklasserna arbetar med språkutveckling,  
matematiskt tänkande, skapande arbete, lek och socialt samspel. 
Vi följer kontinuerligt upp elevernas kunskapsutveckling och pla-
nerar undervisningen utifrån elevernas behov med fokus på hög 
måluppfyllelse hos alla elever. 

Kymlingeskolan värnar om en bra arbetsmiljö där trygghet och 
studiero är viktigt. Skolan jobbar därför mycket med att skapa 
goda relationer mellan alla, oavsett åldersklasser. Skolan har ett 
likabehandlingsteam med elever och lärare som arbetar för att 
skapa trivsel och trygghet och bibehålla den goda stämningen på 
Kymlingeskolan.

Kymlingeskolan

Kymlingeskolan ligger i Stora Ursvik och är en nybyggd F-6 
skola som öppnades 2014.  Skolan erbjuder en mycket  
modern studiemiljö för eleverna och är genomtänkt vad  
gäller hållbarhets- och miljöaspekter. 

Kymlingeskolan ligger i Stora Ursvik på Oxenstiernas allé 41 och nås på telefon  
08-706 81 65 eller e-post kymlingeskolan@sundbyberg.se

Den nybyggda Kymlingeskolan har ljusa klassrum, aktivitetshall, bibliotek och en avdelning för 
hem- och konsumentkunskap. Att eleverna ska utvecklas och nå kunskapsmålen är viktigt.  
Dessutom genomsyras hela skoldagen av arbetet att vara en bra kompis.



Skolans värdeord är trygghet, respekt och arbetsglädje som 
genomsyrar all undervisning. Skolans personal i förskoleklass, 
skola och fritidshem arbetar med att bygga upp och stärka  
barnens tillit och självkänsla. Det skapar förutsättningar för god 
kunskapsinhämtning, måluppfyllelse och fortsättning på ett 
livslångt lärande. Vi följer kontinuerligt upp elevernas kunskaps-
utveckling och planerar undervisningen utifrån elevernas behov 
med fokus på hög måluppfyllelse hos alla elever.

Vi har fritidshem för F-3 och öppen fritidsklubb för elever i  
åk 4-6. Skolan har nybyggda/nyrenoverade och ändamålsenliga 
salar för bland annat bild, musik och hemkunskap samt ett nytt 
skolbibliotek. Vita husets skolgård är byggd för att locka till lek 
och är väl lämpad för de lägre årskurserna. Röda husets skolgård 
har en nybyggd multiplan som lämpar sig för olika bollsporter. 
Den direkta närheten till Tuvanparken är en stor tillgång för 
raster och fritidsverksamhet.

Lilla Alby skola

Mitt i centrala Sundbyberg, vid grönområdet Tuvanparken,
ligger Lilla Alby skola som är en F-6 skola. Skolan består av
två byggnader och den nyaste invigdes 2015. I dag går det 
cirka 390 elever på skolan.

Lilla Alby skola ligger på Humblegatan 19-23 och nås på 08-706 82 14 eller e-post
lillaalbyskola@sundbyberg.se.

Lilla Alby skolas verksamhet strävar efter 
att alla elever ska nå kunskapskraven och 
den genomsyras av värdeorden trygghet, 
respekt och arbetsglädje. 



I skolan är en bra arbetsmiljö viktig. Det ska finnas trygghet och 
studiero. Vi vill ge eleverna förutsättningar att lära och utveckla 
olika förmågor. Skolan arbetar med språkutveckling och inklude-
ring i alla ämnen. Att vara och tycka olika ser vi som en tillgång.
Matematik, musik, idrott och hälsa är några exempel på viktiga 
ämnen i skolans arbete.

Ursviksskolan omfattar förskoleklass, årskurs 1-3 och 4-6 samt 
fritidshem för elever mellan förskoleklass och årskurs 3. Det finns 
en öppen fritidsklubb för elever i årskurs 4-6.

Skolan har ett bibliotek, ateljéer för praktiskt-estetiska ämnen, 
ett musik- och dramarum och en matsal med ett stort tillag- 
ningskök. Den stora skolgården har en bandy- och basketplan 
och många olika fasta lekredskap. 

Skogen som ligger intill skolan är också en tillgång i skol- 
arbetet. När vädret tillåter bedrivs lektionerna i idrott och  
hälsa i Ursviks friluftsområde.

Ursvikskolan
Ursvikskolan ligger i Lilla Ursvik och har cirka 390 elever från  
förskoleklass till och med årskurs 6. Ursviks friluftsområde  
ligger ett stenkast ifrån skolan och är en tillgång i skolarbetet.

Ursvikskolan ligger på Ursviksvägen 99 B och nås på telefon 08-706 88 58 eller 
e-post ursvikskolan@Sundbyberg.se.

Det finns goda förutsättningar för Idrott och hälsa.  
Ett stenkast ifrån skolan ligger Ursviks motionsområde.



Med skicklighet, ansvarstagande och engagemang vill vi på  
Ängskolan göra skillnad för våra elever. Ängskolans mål är att 
vara en trygg skola med kompetenta och behöriga pedagoger, där 
eleverna får möjlighet att utveckla sina kunskaper efter sin egen 
förmåga.  Med fokus på arbetsglädje och samarbete når eleverna 
höga resultat. Elevernas arbete stöds av duktiga pedagoger där 
många har lång yrkeserfarenhet.

Verksamheten för barn i förskoleklass leds av förskollärare. 
Fritidsverksamheten är uppdelad på flera avdelningar som leds av 
fritidspedagoger och barnskötare. Elever i årskurs 4-6 undervisas 
av olika ämnesbehöriga lärare. Det finns även  
öppen fritidsverksamhet i skolans lokaler. 

Eleverna och föräldrarna ska vara nöjda med sin skola och  
minnas skoltiden med glädje. 

Ängskolan F-6

Ängskolan F-6 är en grundskola från förskoleklass till och 
med årskurs 6 med cirka 600 elever. Skolan ligger i centrala 
Sundbyberg med goda kommunikationer och en närhet till 
fina naturområden och idrottsanläggningar.

Ängskolan F-6 ligger på Vackra vägen 4-8 och nås på telefon 08-706 67 91 eller  
e-post angskolanf-6@sundbyberg.se



Grunden i skolans verksamhet är kunskap och trygghet. Alla 
elever ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och 
känna sig trygga i skolan. Ett bra samarbete mellan hem och 
skola är viktigt. Ängskolan har många lärare med lång erfarenhet 
av undervisning. 

Ett område som skolan prioriterar är att ge eleverna en digital 
kompetens. Alla elever får ett digitalt verktyg när man börjar 
årskurs 7. Skolan förbereder därmed eleverna för ett förändrat  
yrkesliv i framtiden. Eleverna får träna förmågor som problem-
lösning och kritiskt tänkande. De får också lära sig att vara krea- 
tiva, att samarbeta och kommunicera.

I skolan finns skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare 
och tillgång till skolpsykolog. Det finns också ett skolbibliotek 
med personal.

I Ängskolan ligger fritidsgården Stationen, där eleverna kan 
umgås efter skoldagen. Ängskolan samarbetar med Friends och 
under rasterna finns det tillsyn av vuxna.

Ängskolan 7-9
Ängskolan ligger centralt i Sundbyberg och har cirka 400 
elever från årkurs 7-9. Skolan ligger i centrala Sundbyberg 
med goda kommunikationer och en närhet till fina natur-
områden och idrottsanläggningar.

Ängskolan 7-9 ligger på Vackra vägen 6-8 och nås på telefon 08-706 86 34 eller  
e-post angskolan7-9@sundbyberg.se.Kunskap och trygghet är viktiga aspekter i Ängskolan. Alla elever utvecklas  

utifrån sina egna förutsättningar.



Örskolan strävar efter att skapa en 
stimulerande lärandemiljö för att alla 
elever ska kunna arbeta i lugn och ro 
efter sin förmåga. 

Örskolan har elevernas lärande, kunskapsutveckling och trygghet 
i fokus. Lärarna har ett språkutvecklande arbetssätt och använder 
olika undervisningsmetoder tillsammans med digitala verktyg 
för ökad kunskapsutveckling och måluppfyllelse. 

Skapande aktiviteter finns med som en självklar del i lärandet. 
Även basket- och fotbollsträning samt dans finns att välja på i 
elevens val för årskurs 4-6. Dessa aktiviteter bidrar till en bättre 
inlärningsförmåga. Personalen samarbetar i arbetslag och fritids-
pedagogerna finns också med under en stor del av skoldagen.

Skolan har fina, ljusa klassrum och fritidsverksamheten finns i 
samma lokaler. Vi har trivselledare som bidrar till ett öppet och 
trevligt klimat och det finns även gemensamma aktiviteter med 
tvärgrupper av elever. Fritidsverksamheten har ett stort utbud av 
skapande aktiviteter. 

Örskolan
Sundbybergs stads minsta skola ligger i stadsdelen Ör och 
har cirka 170 elever från förskoleklass till årskurs 6.  
Skolan ligger nära Lötsjön och Råstasjön samt Ursviks  
motionsområde.

Örskolan ligger på Örsvängen 14 och nås på telefon 08-706 86 00 eller  
e-post orskolan@sundbyberg.se
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