
 

Elevernas hälsa är central för oss. 
Genom mycket rörelse och bra mat 
ger vi förutsättningar för god 
utveckling och inhämtande av 
kunskaper. 
Guldtuppen är vår egen restaurang 
där vi lagar maten på plats. Eleverna 
erbjuds alltid minst två rätter, varav 
en vegetarisk, samt ett salladsbord. 
Vi blev utsedda till årets PEP-skola i 
Sverige, White Guide Junior.   

I vår förskoleklass varvar vi lek och 
praktiskt arbete med bild och form, 
bokstäver och praktisk matematik.  
Vi har stort fokus på språkutveckling 
och sociala förmågor. Barnen får 
även bekanta sig med engelska. 
Utedagar och rörelselekar är viktiga 
inslag liksom nyfiket upptäckande 
och kreativt skapande. 

Naturvetenskap, teknik och 
matematik är viktiga ämnen för såväl 
allmänbildning som framtida studier 
Vi arbetar på ett laborativt, 
problemlösande arbetssätt för att 
befästa nödvändiga kunskaper. 
Språket och läsningen är grund för allt 
lärande och vi satsar på läsprojekt 
och läsning varje dag. Vi har ett 
välfyllt bibliotek med bibliotekarie där 
eleverna kan låna böcker. 

Vi har en föräldraförening med mycket engagerade föräldrar som vi har 
ett tätt och givande samarbete med. Tillsammans ger vi era barn de 
bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas. 

Vasaskolan är en modern skola med traditioner. Vi har erfarna, behöriga 
pedagoger med engagemang, ämneskunskaper och social kompetens.  
Vi har fina lokaler, anpassade för undervisning i alla ämnen. Eleverna 
använder Chromebooks och iPads lika väl som läromedel, papper och 
penna.  
Skolgården är stor och består av flera delar. Det finns konstgräsplan, 
gungor, klätterställningar och en ny lekbod där eleverna kan låna en 
mängd lekredskap. Fritidshemmen finns med under hela skoldagen, 
bland annat genom att starta igång olika organiserade rastaktiviteter. 

”Vasaskolan är en otroligt bra skola! Alla lärare är mycket engagerade 
och gillar sitt jobb. Skolan har bra faciliteter med bl.a. gympahall, eget 
rum för textilslöjd och träslöjd, fint musikrum, bibliotek och stor 
fotbollsplan. Vasaskolan har en egen restaurang och barnen är väldigt 
nöjda med maten.”  
Förälder till barn i åk 3 och 5  

 ”Det bästa med Vasaskolan är dess elever. De är roliga, trevliga, 
ambitiösa och oerhört drivna. Det gör så att man som lärare kan 
komma till arbetet varje dag och känna enorm glädje och entusiasm. 
Med god arbetsro och ordning i klassrummet skapas en miljö där det är 
lätt att skapa engagerande undervisning.”   
Undervisande lärare i åk 4-6 

Vi arbetar med skapande skola då vi    
bland annat får besök av välkända barn- 
och ungdomsförfattare. Vi gör även olika 

studiebesök på museum och bondgårdar. 

Utsedda till årets PEP-skola, det känns 
fantastiskt! Det är ett stort arbete som ligger 
bakom framgången, ett arbete som har 
drivits med ett enormt engagemang av hela 
skolans fantastiska personal. På Vasaskolan 
är mikropauser och olika rastlekar naturliga 
inslag i skoldagen. Elever som behöver en 
liten paus under lektionen, eller som är klara 
med ett delmål kan få en övning att göra ur 
den ”rörelseburk” som finns i varje klassrum. 
Och varje fredag är det dans på skolgården! 
Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor 
ger bättre förutsättningar för lärande. 
 



 
 

Vasaskolan är en F-6 skola med den lilla skolans 

känsla, där alla känner alla. Vi har den stora 

skolans fördelar. Skolan har stor skolgård, eget kök 

och ämnesalar för alla praktisk-estetiska ämnen.  

Skolan ligger centralt i Djursholm, och med sin 

snart 100-åriga historia finns den i många 

djursholmares hjärtan. 
 

  

Välkommen att besöka oss, 
eller höra av dig med frågor. 
 

Vasaskolan 
Vendevägen 30 
Box 124, 182 05 Djursholm 
tel. 08-568 914 72  (rektor) 
mikael.valdorson@danderyd.se 
 
www.danderyd.se/skolor/vasaskolan/ 

  
  ”Jag är kreativ och full av energi och med ordning och reda på saker och ting. Varje 
   dag jag är på skolan så brukar jag gå ut på morgonen och ta ett varv för att se hur  
   läget är och samtidigt vara tillgänglig för den som vill ta en kort avstämning eller 
  berätta något”.  
 Mikael Valdorson, rektor 

 
 

Vasaskolan 
I hjärtat av Djursholm 
 

Vasaskolans fritids 
Vasaskolan fritids har egna 

lokaler, Villekulla. Vårt fritids 

erbjuder en varierad pedagogisk 

verksamhet med många olika 

aktiviteter. Allt mellan bakning, 

pyssel, spel och rörelse. Fritids 

börjar alltid med att barnen äter 

mellanmål i vår matsal. 

Vi har under hösten startat upp 

Fritidssklubben för de äldre 

eleverna. 

   
 

Informationsmöte inför skolvalet 
Förskoleklass-år 1 den 26 Januari kl. 17.30-18.30 
År 2-5 den 31 Januari kl. 17.30-18.30 

Vi träffas i matsalen/restaurang Guldtuppen Välkomna! 

Informationsmöte inför skolvalet  torsd 26 respektive tisd 31 Januari, 17.30. 

 

En vecka på Fritidsklubben år 3-6 
kan se ut så här:  
Må - Schack: turnering – Villekulla 
Ti -  Innebandy: Små mål – 
Idrottssalen. 
On - Pingisturnering  - 
Idrottssalen/Villekulla. 
To - Baktorsdag. 
Fr – Fun Friday.  
 
Fritis har även tillgång till vår 
hemkunskapssal när det är 
bakdags. 
 


