
Rälsen AB
“Vår litenhet är vår storhet”

● Drivs som aktiebolag sedan 1992. 
● Rälsen ägs av Atvexa sedan 2012. 
● VD är Christina (Ninni) Hodell.
● Skolchef är Annika Johansson
● Rälsen AB i Norrviken: förskola till åk 3.
● Rälsen AB i Viby: förskola till åk 6.
● Rälsen 4-9: årskurs 4-9.

● Stallets förskola och skola ingår sedan 2014 i Rälsenfamiljen, Spanska 
skolan i Solna sedan 2016, och Pilgrimsskolan i Hägersten sedan 2018.



Småskalighet - 
trivsel, trygghet och studiero
samt tematiskt arbetssätt; 

läsåret 2020/2021 “En sund själ och en sund kropp” 

Hur vill vi beskrivas?



● Ett gott samarbete med vårdnadshavare
● Välfungerande grupper, med ansvar för 

relationer och lärmiljö
● Fadderverksamhet mellan förskola och 

skola
 

Viktigt för oss!



● Förskolan har 49 barn inskrivna
● På varje avdelning arbetar förskollärare och 

barnskötare 
● Vi erbjuder samtal varje termin: inskolningssamtal på 

hösten och utvecklingssamtal på våren

Förskolan
Humlan 1-3 år Katten 3-4 år Älgen 4-5 år



Grundskola, 
förskoleklass, åk 1-3 samt fritidshem

Förskoleklass och åk 1 

Lillfritids
42 elever

Årskurs 2 och 3

Storfritids
44 elever

● Vi bedriver en varierad undervisning, i skola och fritidshem, 
traditionella metoder varvas med modern teknik.

● Vi erbjuder specialundervisning.
● Vi erbjuder utvecklingssamtal både i skola och fritidshem. 



Enkätpåståenden:
(Föräldrar åk 3)
Mitt barn är tryggt i skolan 100% 
Skolan arbetar medvetet mot 100% 
kränkande behandlingar, t ex mobbning
Mitt barn trivs i skolan 100% 

(Elever i åk 3)
Jag känner mig trygg i skolan 91% 
Eleverna i min skola är snälla 91% 
mot varandra
I min skola säger vuxna till om någon säger 96% 
eller gör något elakt
Jag trivs i skolan 91% 

Kundundersökning - Våga Visa (februari 2020)



● Vi erbjuder en trygg och kreativ lärmiljö
● Vi arbetar systematiskt för att utveckla samt 

underhålla vår pedagogiska kompetens
● Vi har goda resultat i kundundersökningar 

Varför välja Rälsen?


