
Där lärande och välmående 
går hand i hand



Hela människan hela dagen!
Catarina Sandberg, rektor

Små enheter skapar trygghet

Engagerade och utbildade lärare med 
fokus på varje individ – alla blir sedda

Lärandet pågår hela dagen i
skola och fritidshem



Resan genom Täby Friskola
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• Hög måluppfyllelse: 97,4 % uppnådde kunskapskraven i 
alla ämnen i åk 9 år 2022

• Trygg skola
• Spetsutbildning i matematik

Täby Friskola - Enhagen



Matematik

• Genomarbetad röd tråd 
• Väl förberedd till högstadiet
• Vi utbildar problemlösare



F-1, 2-3, 4-5

Septembers matematikuppgift



Förskoleklass

• Obligatorisk
• Social utveckling – trygg grupp - faddergrupper
• Utgå från nyfikenhet och lek – lustfyllt lärande
• Ma-lek och Sv-lek
• Dans och utedag



Hur ser en vanlig dag ut?

Lektion 8:10-9:30

Rast 9:30-10:00

Lektion 10:00-10:30

Lunch 10:30-11:00

Lektion 11:00-12:00

Rast 12:00-12:40

Lektion 12:40-13:10



Fritidshemmet

• Fritidshemmets uppdrag
• Utgår från läroplanen och de fyra kunskapsområdena 
• Lärande genom leken
• Samarbetet mellan skolan och fritids



• Näringsriktig mat lagad från grunden
• Mindre rött kött och mer kyckling och fisk
• Vegetariska alternativ erbjuds
• Alla våra leverantörer är kontrollerade och har en 

hög livsmedelssäkerhet

Maten



Skolval 2023

• Syskonförtur
• Köordning
• Närhetsprincip 
• Inskrivningssamtal



Skolval 2023
www.tabyfriskola.se
• Intresseanmälan via Täby Friskolas hemsida för att hamna i kö 

(även vid syskonförtur och från Täby förskola)
• Skolval på kommunens hemsida start HT-2023, senast 20 januari 

Förstahandsval Täby Friskola
• Få besked om plats på Täby Friskola, 27 januari

www.taby.se
• Skolval till Ht 2023: 11 januari – 1 februari (öppet till 5/2)

Förstahandsval Täby Friskola

http://www.tabyfriskola.se/
http://www.taby.se/


Övriga frågor?

catarina.sandberg@tabyfriskola.se
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