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Elevverket är en friskola för år F-3. Skolan startades 2003 som 
en fortsättning på Småbarnsskolan, som i sin tur etablerades 
1995. Skolan, som är enparallelig och kan erbjuda plats för ca 
80 elever, ligger i Djursholms gamla Elverk. Byggnaden från 
1909 är numera kulturskyddad med olika prång och hel- och 
halvtrappor. Huset skapar genom sin arkitektur en spännande 
miljö för eleverna. Rummen begränsar klassernas storlek, vilket 
gör att vi har relativt små klasser. Elevverket är en skola som 
låter kreativiteten få stort utrymme och de vuxna är lyhörda och 
tillgängliga för eleverna. Vi är också en skola som satsar på 
entreprenöriellt lärande.
Elevverket har hög personaltäthet. De som arbetar på fritids 
ingår i arbetslag och är på olika sätt knutna till skoldagen, som 
pågår till kl 13.55, även förskoleklassen. 
Kl 14.00 och 14.30 serveras mellanmål. Barnen är ute större 
delen av eftermiddagen, oavsett väder, men fritids erbjuder 
också olika aktiviteter såsom schack, pyssel, dans mm. Skolan 
har öppet till kl 17.00 och fritids är öppet på alla lov.

Ansvar och trivsel
På Elevverket är målsättningen att eleverna ska ta ansvar för 
sitt lärande så långt det är möjligt. Tillsammans sätter vi upp 
mål och utvärderar skolarbetet. Varje elev har en individuell 
utvecklingsplan, s.k. IUP, som upprättas utifrån skolans under-
visningsmål. 
I skola och på fritids har vi en samsyn vad gäller trivsel och god 
kamratskap och vi är måna om att barnen utvecklar sin sociala 
kompetens. Genom klassråd och elevråd har de möjlighet att 
påverka saker som är viktiga för dem.

 

Tidig språkutveckling
Språkforskare Charlotte Engblom, fil.dr i nordiska språk: 
”Språkforskningen visar att språket är oerhört viktigt för inlär-
ningsförmågan i allmänhet, genom att språkkunskaper sätter 
ord på hur man uppfattar verkligheten. Det sker en inlärning 
när man processar något genom språket. Att lära sig fler än ett 
språk bidrar till att öka den språkliga medvetenheten och man 
får lättare att ta till sig grammatik”.

Engelska
På Elevverket tycker vi också att det är viktigt att starta tidigt 
med språkutvecklingen och vi har engelska redan i förskole-
klassen. För de som kanske är tvåspråkiga eller har kommit 
långt har vi utökad engelskundervisning.

Matte, teknik, NO
Förutom den traditionella matematikundervisningen laborerar 
och experimenterar vi gärna på Elevverket. Skolan har i år fått 
ett stipendium för att utveckla undervisningen. Vi har kunnat 
åka på studiebesök till Finland och har nu siktet in ställt på att 
bygga upp ett s k Matematek. Syftet är bl a att visa att mate-
matik kan vara underhållande, spännande och utmanande.
Intresset för teknik och NO utvecklas i olika projektarbeten och 
vi redovisar våra resultat i en ”Science Fair” på våren.

Traditioner
Återkommande aktiviteter är bl a: Vänskapsveckan, Danderyds 
OS, Nobeltävling i litteratur, Luciakonsert, Vasaloppet, Melodi-
festival och Science Fair.

Elevverkets egen Mello lyfter fram morgondagens stjärnor...

Elevverket – skolan för vetgiriga barn

Fakta
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Innehåll
Vi arbetar med läs- och skriv redan i f-klassen. Övriga ämnen 
som vi arbetar med på ett lekfullt och anpassat sätt är mate-
matik, omvärld, engelska, skapande och musik, där vi förutom 
lektioner med skolans musiklärare Anna-Karin även har musik i 
klassrummet. 
Barnen i f-klassen deltar också i vissa moment under skolans 
temaveckor. Dessa tillfällen ger goda möjligheter att lära känna 
varandra över klassgränserna och fördjupa kamratskapet. På 
Elevverket leker barnen ofta åldersblandat på raster och fritids.

Ny teknik och traditioner
I förskoleklassen värnar vi om grundläggande basfärdigheter 
och det traditionella, utan att för den skull skygga för utveckling 
och ny teknik, såsom t ex iPads och Smart Board, vilket är 
något som vår skola gärna satsar på. Vi är också noga med att 
hålla på traditionerna vid olika högtider och det pysslas mycket 
i förskoleklassen. 

Idrott och tekniksim
Idrott på riktigt har vi två gånger per vecka i Samskolans gym-
nastiksal. Vi går också på simundervisning under en termin det 
första året på Elevverket och följer sedan upp med teknik-sim i 
år 1. Det är vi ensamma om i Danderyds kommun f.n.

Visa och berätta
Från förskoleklass tränar vi på att tala inför grupp genom Visa 
och berätta. Varje termin ges alla möjlighet att förbereda ett 
”föredrag” hemma, som sedan presenteras för klassen. Elev-
erna utvecklar härigenom sitt språk, både genom att tala och 
lyssna på varandra. Efter föredraget tränar de på att ge positiv, 
konstruktiv kritik. Detta ger god träning inför framtiden och 
stärker självförtroendet. 

Visa och berätta uppmuntrar också barnen att utveckla sina 
intressen och delge varandra fördjupade kunskaper i olika 
ämnen. Läs mer om ”Språkets betydelse” på www.elevverket.
se under fliken Om vår skola.

Faddrar och inskolning
På Elevverket har vi ett väl utvecklat faddersystem. Inskolning 
sker vid tre tillfällen under våren, då faddrarna i år 2 har en 
viktig uppgift i att introducera de yngsta i deras nya skola. 
Våra små elever kan känna sig trygga redan från början, vilket 
underlättar deras skolstart. 

Välkommen att besöka Elevverkets f-klass



Elevverkets föräldraförening, Föräldraverket ”verkar för att bidra till att skoltiden på Elevverket blir än mer inspirerande
och kvalitativ för våra barn”. Läs mer på www.foraldraverket.se

Elevverket / Danderyds Enskilda Skola, Danderydsvägen 4C, 182 68 Djursholm
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LOGGA

Ur Våga Visas Årsrapport 2011, läs hela rapporten på vår hemsida www.elevverket.se
Lilla Vasaloppet, en kall januaridag 2013. Start och målgång med blåbärssoppa, hembakta bullar och discomusik.


