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Vi är en liten högstadieskola i hjärtat av  Stockholm som främst 

vänder sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsätt-

ningar, som till exempel AST och ADHD. Vi riktar oss till elever 

som är i behov av ett mindre sammanhang under skoldagen med 

personal som har kunskaper om NPF. 

Vårt mål är att alla elever ska nå kunskapsmålen, känna sitt själv-

förtroende växa och utveckla sin nyfikenhet. Tack vare en stor och 

välutbildad personalgrupp har vi tid och utrymme att tillsammans 

med varje elev hitta hens väg dit. 

Välkommen till oss på Snitz! 

Lotta Kihlström, Tf rektor

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS!



OM OSS
NPF-ANPASSAD SKOLA
– MÅNGA VÄGAR MOT SAMMA MÅL
Snitz arbetar kontinuerligt med att NPF-
säkra verksamheten och individanpassa 
utbildningen utifrån den ordinarie 
läroplanen för grundskolan (Lgr 11) för 
att kunna möta våra elever där just hen 
befinner sig. Det innebär att såväl den 
fysiska, psykosociala och pedagogiska 
verksamheten är anpassad för att mini-
mera hinder och ge förutsägbarhet för  
att kunna främja lärandet. 

Klasserna består av 10–15 elever. Skolan 
kartlägger elevernas utveckling och lärande 
kontinuerligt för att få varje elev att växa 
utifrån hens bästa förutsättningar. På 
skolan har vi inga läxor. Istället arbetar vi 
aktivt för att stärka eleven i studieteknik 
utifrån hens lärstil och arbetar efter korta 
och tydliga uppgifter.

Dessutom tillhandahåller vi inlästa 
texter, sammanhängande skoldagar, 
specialpedagogiska hjälpmedel i varje 
klassrum och reducering av stimuli i den 
fysiska lärmiljön. 

Men det viktigaste är att vi har ett nära 
samarbete med eleven och hemmet. Vi  
kan göra mycket för eleven, när eleven 
väljer att gå hos oss! 

VÅRT SPECIALPEDAGOGISKA PERSPEKTIV
På Snitz utgår vi från varje elevs intressen och 
styrkor. Tillsammans med eleven och familjen 
hittar vi de bästa vägarna för att nå elevens in-
dividuella mål. Våra vuxna finns med eleverna 
under hela skoldagen. Det gör att även raster 
och luncher blir lärandesituationer då elever-
na tillsammans med våra socialpedagoger får 
utrymme att öva sig i social interaktion.

VÅRA KLASSRUM
På Snitz arbetar vi med att skapa trygghet 
genom förutsägbarhet. Alla elever har en 
bestämd plats i sitt hemklassrum och det 
är där all undervisning som inte kräver 
specialutrustning, som idrott, tar plats. I varje 
klassrum följer vi en tavelmetodik för att skapa 
en tydlighet och en förutsägbarhet  genom 
att konkretisera för eleven vad som händer 
under lektionen och dagen genom bildstöd. 
Klassrummen är även utrustade med time 
timer som visualiserar arbetstiden.

VÅR VÄRDEGRUND
På Snitz utgår vi från ledorden Alla 
elever är allas elever. Våra elever ska 
känna trygghet, studiero och att all 
skolpersonal har ett gemensamt ansvar 
för att stötta eleverna i både deras 
sociala och pedagogiska lärmiljö. 

Vi arbetar aktivt med inkludering och att 
alla elever ska bli sedda och respek-
terade i sin egenart.
 
Vi är en skola där olika är bra och där 
olika skapar förutsättningar för att förstå 
både sig själv och sin omvärld. 



VÅR LÄRSTUDIO
Vår lärstudio gör det möjligt för elever 
som är i behov av ett mindre sammanhang 
att arbeta enskilt eller tillsammans med 
speciallärare och/eller socialpedagog i 
samarbete med ämnesläraren. 

Detta är också ett rum för återhämtning.

LEKTIONSSTRUKTUR

Ansökan
•  Sök direkt till oss via skolans ansökningsblankett, som  
    ligger på vår hemsida www.snitz.se/grundskola/ansokan/ 

•  Därefter blir du kallad till ett ansökningssamtal på  
    skolan  tillsammans med vårdnads havare. 

•  Vi har löpande antagning under hela läsåret.

Föregående  lektion Torsdag

Sammanfattning 
av lektion

Vad gör vi idag?

•  Arbete inför   
insändare 840 - 930

935 - 1035

1045 – 1145

1145 — 1245

1245 — 1345

1400 - 1520

•  Arbete inför  
insändare

• Skriv insändaren 



SNITZ.SE/GRUNDSKOLA

Välkommen på 
ÖPPET HUS!
Under öppet hus får du möjlighet att träffa 
oss som jobbar på skolan. Vi berättar om 
verksamheten, vår pedagogik och hur Snitz 
är NPF-anpassad.

HITTA HIT
Besöksadress: 
Hagagatan 25A, Stockholm

Välkommen på 
öppet hus.  
Se datum och  
mer information  
på vår hemsida.

Lotta Kihlström
Tf rektor
liselotte.kihlstrom@snitz.se
0768-85 21 40

Kristin Frössén 
Biträdande rektor
kristin.frossen@snitz.se
0768-85 10 01 

Tina Lennfors
Administration/reception
tina.lennfors@snitz.se
0768-85 21 68

KONTAKT


