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08 760 61 66
kansliet@eks.se
www.eks.se

Det är så roligt att få sjunga och spela
varje dag!

“

Adress:

“

“

Här får barnen arbeta med alla sinnen;
färg, form och rytm.
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– Förälder i årskurs 3.
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Jag är otroligt glad för att mina barn
får möjlighet att gå i den här skolan.
Det är precis det jag själv saknade när
jag gick i skolan.

Du

“

Så här kommer du
till Ellen Key skolan:
Ri ssn av äg enTag buss 118 el. 512
från Spånga station
eller Rissne till
hållplats Fristad.
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– Nils, klass 8.

Bro

Det är bra att man känner alla.

Waldorfgrundskolan
i Spånga

Duvbovägen 94
163 08 SPÅNGA

– Adina & Wilhelmina m.fl., klass 2

“

Ellen Key
skolan

Kontakt:

Föräldrar och elever om
Ellen Key skolan:

– Karin Ploen Hulthén, förälder.
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– Ellen Key skolans föräldraförening.
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“

Här finns gemenskap och småskalig
charm i en positiv och varm miljö.
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Riss neav f a r t e n

www.eks.se

Ellen Key skolan

www.eks.se

Är en Waldorfskola som funnits i Västerort sedan
början på 80- talet. Vi har erfarenheten, kunnandet och entusiasmen för att utveckla barnen på
ett allsidigt sätt som gör dem säkra, kunniga och
nyfikna på livet.
Elevens trygghet, välmående och självkänsla är
utgångspunkter för arbetet mot våra ambitiösa
kunskapsmål.
Med livfull, engagerande och aktiverande pedagogik kan eleven gå på djupet inom de olika
kunskapsområdena. På det sättet får eleven de
sammanhang som är nödvändiga för att förstå sig
själv och världen.
Vår pedagogik bygger på att möta eleven på den
utvecklingsfas den befinner sig i. Varje individ ses
och får de utmaningar som den behöver för att
gå vidare.
Våra elever och föräldrar får fortlöpande återkoppling om kunskapsutvecklingen.
För att eleverna skall få en så allsidig och gedigen utbildning som möjligt integrerar vi teori,
konst och hantverk i en utsträckning som är unik
för skolor i Sverige.
När man gått ut Waldorfgrundskolan har man
en insikt och inblick i en mängd olika arbetsfält.
Detta gör att man har bättre möjligheter att välja
det man vill satsa vidare på.
Vårt schema är anpassat efter barnens dygnsrytm;
före lunch arbetar man med teoretiska ämnen
och senare under dagen med konstnärliga och
praktiska ämnen.
Genom att eleven själv bearbetar det vi lär ut
och sammanställer det i olika former, övas och
utvecklas den egna kreativiteten samtidigt som
eleven förbereds för att arbeta självständigt i
framtiden.

Waldorfpedagogik
Waldorfpedagogik är Sveriges äldsta pedagogiska
alternativ med traditioner sedan 50- talet, och är
fortfarande ännu idag ett av de få alternativ som
faktiskt har en genomarbetad pedagogisk grund
att stå på och en tydlig vision man strävar mot.
Waldorfpedagogiken bygger på beprövade
metoder som visat sig ge goda resultat.
Liksom den kommunala skolan genomför vi
nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 och avgångsbetygen ges enligt de nationella målen.

www.eks.se

