
Vill ni:
● Se våra lokaler
● Prata med rektor/personal

kontakta rektor Malin Rydén
malin.ryden@ralsen.se / 08 128 446 66

Obs! 19 januari kl 18:30-20 planerar vi för en corona-anpassad visning av skolan samt möjlighet till 
samtal med lärare och rektor på skolgården. Anmäl intresse till rektor innan den 19 januari.

Information om
Rälsen Viby

Förskola och skola F-6

mailto:malin.ryden@ralsen.se


Rälsen AB
“Vår litenhet är vår storhet”

● Drivs som aktiebolag sedan 1992. Rälsen ägs av Atvexa sedan mars 
2012. VD Christina Hodell, Skolchef Annika Johansson

● Rälsen AB i Norrviken - förskola till åk 3
● Rälsen AB i Viby - förskola till åk 5
● Rälsen 4-9, åk 4-9
● Rälsen Spanska skolan i Solna sedan ht 2016
● Stallets förskola och skola ingår sedan ht 2014 i Rälsenfamiljen
● Pilgrimsskolan i Hägersten ingår sedan maj 2018 i Rälsenfamiljen



Rälsen Viby
Förskola

● På vår förskola har vi tre avdelningar
● Snigeln för 1-2 åringar (15 barn), Trollsländan för 3-4 åringar 

(18-19 barn) och Grodan för 5 åringar (15 barn)
● Vi har fyra förskollärare och fyra barnskötare (3 på Snigeln, 3 på 

Trollsländan och 2 på Grodan)
● Vi har en hög kompetens och mycket driv i pedagoggruppen.
● Vi har ett systematiskt kollegialt arbete gällande utveckling av 

förskolan. Kontinuerligt under året utvärderas och analyseras 
våra uppsatta mål och nya utvecklingsområden tar form inför 
kommande läsår.



Rälsen Viby
Skola/fritids

● På vår skola har vi from hösten 2021 årskurserna F-6 (vår F-klass 
kallas för Diamanten). 

● Varje årskurs har ca 13 elever och en mentor (lärare). 
● Vi har en stabil och kunnig lärarkår samt pedagoger på fritids 

som har ett nära samarbete med varandra. 
● Vi har en populär fritidsverksamhet för alla våra elever (även 

för åk 6 from ht-21). 
● Personal på fritids och skola bedriver ett systematiskt kollegialt 

arbete gällande utveckling av respektive verksamhet. 
Kontinuerligt under året utvärderas och analyseras våra 
uppsatta mål och nya utvecklingsområden tar form inför 
kommande läsår.



● Vi värdesätter ett personligt bemötande
● Vi erbjuder en trygg och välkomnande atmosfär
● Vi erbjuder god service (snabb återkoppling om frågor eller 

funderingar uppstår)
● Vi sätter alltid barns välmående i centrum
● Vi arbetar förebyggande och aktivt mot diskriminering och 

kränkande behandling 
● Vi arbetar för en god lär- och studiemiljö
● Vi arbetar systematiskt för att utveckla och underhålla vår 

pedagogiska kompetens

 

Vårt förhållningssätt



 Tre förskoleavd./förskoleklass/åk 1,2,3,4,5,6/fritids

● Vi bedriver en varierad undervisning, traditionella metoder varvas 
med modern teknik. 

● Elever/barn/personal har god tillgång till digital teknik.
● Vi erbjuder både specialundervisning och spetsundervisning
● Vi arbetar långsiktigt och förebyggande med normer och värden. 

Elever och barns inflytande är viktigt.
● Vi använder SchoolSoft som digital plattform för bla 

kommunikation,dokumentation, uppgifter och bedömning.
● Vi har ett årstema som genomsyrar alla ämnen, läsåret 20/21 är 

temat “En sund själ i en sund kropp”.

  Hur arbetar vi?



● Starka sidor enligt Våga Visa observation: “lugn och 
trygg miljö”,”olika arbetssätt som utmanar” “Fritidshem som låter eleverna 
påverka aktiviteter inom fasta strukturer”, “barns tankar tas tillvara och syns i 
verksamheten”, ”strukturerad verksamhet på förskolan som säkerställer att 
målområden uppfylls”

● Goda resultat i 
kundundersökningen/skolinspektionens enkät

● Tillsynsbesök förskolan: Bra kvalitet med läroplanen som en 
naturlig del av den dagliga verksamheten

Resultat förskola, fritids, skola



● Vi erbjuder en trygg och kreativ lärmiljö
● Vi arbetar ständigt för att utveckla våra metoder och arbetssätt 

för att ge barnen/eleverna bästa tänkbara utbildning.
● De som arbetar på Rälsen tänker “alla barn är allas allas ansvar”. 

En god relation mellan barn,
elever och vuxna är av största vikt.

● Vi utvecklar ständigt den “röda tråden” i 
verksamheten 

● Vi är tillgängliga
● Vi lagar vår egen mat

Varför välja Rälsen Viby?



Skola
● Ansök 1. via vår hemsida samt 2. via sollentuna.se

E-tjänsten öppen 8 jan-1 feb för skolstart aug -21.
Kötid/syskonförtur. Anmälan ska också ha gjorts till 
oss direkt.

Förskola
● Ansök via sollentuna.se

Ca v 5-6, börjar intagningen ske inför 1juni (alt.13/8).
Syskonförtur

Ansökan
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