NPF-ANPASSAD SKOLA

Åk 7 – 9

Varmt välkommen till oss!
Vi är en liten högstadieskola i hjärtat av Stockholm, som främst
vänder sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
som till exempel AST och ADHD. Vi riktar oss till elever som är
i behov av ett mindre sammanhang under skoldagen och personal
som har kunskaper om NPF.
Vårt mål är att alla elever ska nå kunskapsmålen, känna sitt självförtroende 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!
Vänliga hälsningar,
rektor Snitz Grundskola
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Vi arbetar utifrån den ordinarie läroplanen för grundskolan men
med NPF-säkrad verksamhet och med möjligheter att skapa
individuella anpassningar vid behov. På så vis möter vi våra elever
där just de befinner sig.
Snitz Grundskola erbjuder även:
• små klasser med 10-15 elever i varje
• kartläggning av elevernas utveckling och lärande kontinuerligt
för att få varje elev att växa utifrån hens bästa förutsättningar

Vår värdegrund
Det är viktigt för oss att det går bra för
dig. Vi är övertygade om att när skolan
är trygg och studierna hanterbara, när
du har goda relationer med dina klasskompisar och lärare och känner ett
engagemang, så har vi nycklarna till din
framgång och ditt välmående!
Vi arbetar aktivt med inkludering, så att
alla elever blir sedda och respekterade för
sin identitet. Hos oss är olika bra!
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• läxfri undervisning - istället arbetar vi aktivt för att stärka eleven
i studieteknik och med korta och tydliga uppgifter
• inlästa texter
• nära samarbete med eleven och hemmet
• en bestämd plats i ditt “hemklassrum”, där all undervisning som
inte kräver specialutrustning (som exempelvis idrott), tar plats
• specialpedagogiska hjälpmedel i varje klassrum
• förutsägbarhet - vi skriver till exempel upp och använder bildstöd
på tavlan, för att berätta om hur dagen kommer att se ut
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Lektionsstruktur
Torsdag

Föregående lektion

• A
 rbete inför
insändare

Vad gör vi idag?

• Arbete inför
insändare
• Skriv insändaren

Sammanfattning
av lektion

Ansökan

840 - 930
935 - 1035
1045 – 1145

• Sök direkt till oss via skolans ansökningsblankett, som
ligger på vår hemsida: snitz.se/grundskola/ansokan
• Därefter blir du kallad till ett ansökningssamtal på
skolan tillsammans med vårdnadshavare
• Vi har löpande antagning under hela läsåret

1145 — 1245
1245 — 1345
1400 - 1520

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.
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Välkommen på öppet hus!
Träffa oss som jobbar på skolan! Vi berättar om verksamheten,
vår pedagogik och hur Snitz är NPF-anpassad.
Skanna QR-koden med din mobilkamera för att
se datum och mer information på vår hemsida.

Kontakt
Hagagatan 25A, 113 47 Stockholm
0768 – 85 21 64
info@snitz.se
snitz.se/grundskola

