Välkommen till en av
Stockholms modernaste
högstadieskolor

Hej elev!
Här på Kronängsskolan får du kunskap och glädje i en trygg miljö.
Du får möjlighet att lära för livet och känna att du vet, kan, vill och vågar.
För att du ska få den bästa tänkbara utbildningen möter vi dig med höga
förväntningar, ger dig stöd och spännande utmaningar. Arbetsro,
ordning och reda är viktigt eftersom vi vet att det ger dig bra
förutsättningar för att du ska kunna lära dig.
Kronängsskolan ska vara en skola som man känner stolthet över –
och som vi alla bidrar till att utveckla. Därför får du som elev många
möjligheter att samarbeta, ta ansvar och få inﬂytande tillsammans
med andra elever och engagerade lärare.
Varmt välkommen till oss
hälsar Åsa Häger med personal

Modernt, öppet och socialt
Kronängsskolan är byggd
med dig som elev i centrum.
Skolan har inretts och anpassats
efter de krav som ﬁnns i dag på
lärmiljöer och undervisning.
Här ﬁnns öppna ytor och både
stora och små rum i anslutning
till varandra. Lektionssalarna
har möblerats för ett ﬂexibelt
lärande och alla salar har
projektorer.

Varje större sal har ett tillhörande
grupprum. Grundtanken är att ge
lärare och elever bättre möjlighet
till undervisning i olika former,
i såväl stora som små grupper
samt enskilt.
Studielandskapen är rogivande
med färger som inspirerats
av vatten, ängar, sol och bär.
Aulan med toppmodern teknik
erbjuder hög kapacitet när det
gäller ljud och ljus. Här ﬁnns
möjligheter för skolans elever
och lärare och även Vaxholms
kulturliv att skapa nya traditioner
och fantastiska upplevelser.

”Det ﬁnns en stark vi-känsla
bland både elever och personal.
Trots att skolan är stor med
många elever upplevs den som
luftig och lugn. Här ﬁnns bland
annat ﬂera samlingsplatser
med ljuddämpande möbler
och inredning.”
Anna, lärare i matematik, teknik
och naturorientering

Hos oss ska alla må bra

Tillsammans!

Trygghet är viktigt för varje elevs
trivsel och utveckling. I en trygg miljö
skapas möjligheter för att lära och våga
utmana sig själv. Vi har nolltolerans
mot mobbning, diskriminering och
annan kränkande behandling. För
att kunna agera snabbt om någon
blir utsatt ﬁnns en likabehandlingsgrupp på skolan.

Elevens val är schemalagd tid där du
kan välja ämnen att fördjupa dig inom.
Det kan tillexempel vara dans, bild,
navigation, digitalt berättade och
programmering.

Vi har dessutom ett elevhälsoteam som
består av skolpsykolog, studie- och
yrkesvägledare, kurator, tre speciallärare, skolsköterska och rektor.
Vi är måna om att ha ett nära
samarbete med vårdnadshavare
och bjuder in till olika möten
och föreläsningar.

Våra traditioner är viktiga och skapar
samhörighet, bland annat ﬁrar vi
FN-dagen, Nobel och Lucia. Vi gör
lärorika utﬂykter och bjuder in
föreläsare till spännande möten.
Våra elever i årskurs 7 får träna
samarbete på höghöjdsbanan,
årskurs 8 har en dag på Eriksdalsbadet
och våra elever i årskurs 9 har en
vinterfriluftsdag på en skidanläggning.

”Här känns det möjligt att
uppnå mina mål, att kunna
satsa på ett visst betyg och
få hjälp att nå det. Jag gillar
också att vi alla har en
mentor som inte är en lärare,
en vuxen person som man
kan prata med om olika saker
som inte alltid har med just
lektioner och läxor att göra.”
Saga, 9e

”Den moderna miljön är
toppen. Allt från den stora
lunchbuffén med ekologiska
val och den fräscha inredningen till mobil undervisning
och digitala hjälpmedel. Här
kan eleverna arbeta både
digitalt och analogt, vilket är
ett bra sätt att lära sig på.”
Daniel, lärare i engelska

Campus Vaxholm – där utbildning
möter kultur och idrott
Vaxholms skol- och idrottsområde –
Campus Vaxholm – erbjuder ett
sammanhållet och attraktivt utbud av
skola, kultur och idrott. I idrottshallarna
pågår full aktivitet, med skolelever på
dagtid och ett aktivt föreningsliv på
kvällar och helger.
Kronängsskolan binds ihop med det
övriga området, delvis med hjälp av
den omgivande naturen. Passager
och gångstråk gör det enkelt och
tryggt att röra sig mellan olika delar
och aktiviteter såsom kultur, skola,
motions- och föreningsidrottande,
skolidrott, studieutrymmen och café.
Campus Vaxholm är ett område som
uppmuntrar till möten – en naturlig
samlingsplats för människor i olika
åldrar och med olika intressen.

”Lärarna är ’down to earth’,
de förstår oss ungdomar.
Jag gillar också den öppna
atmosfären och att det ﬁnns
många ställen att hänga med
kompisarna. För mig som ofta
tränar ishockey är närheten
till ishallen perfekt.”
Fabian, 8d

Detta är Campus Vaxholm
• Kronängsskolan – Vaxholms
stads högstadieskola
• Kulturskolan för sång,
instrument och teater
• Sporthallen för skolidrott
och föreningsliv
• Bollhallen för tennis
och bollsporter
• Ishallen
• Café i Sporthallen
• Gymmöjligheter i Sporthallen
och Bollhallen
• Klättervägg och ninjabana
• Vaxö IP med konstgräsplan
för 11-mannafotboll
• Spontanidrottsplats utomhus

Fakta om Kronängsskolan

• Årskurs 7–9
På Vaxholms stads webbplats www.vaxholm.se kan du göra
• Plats för ca 550 elever
ditt val, hitta mer information om antagningsregler och läsa mer
• Kulturskola
om skolorna inom Vaxholm – både kommunala och fristående.
• Aula med 330 platser
Har du frågor om ansökan eller
om skolorna
• generellt
Eget skolkök
och matsal
i Vaxholms stad är du välkommen
att
kontakta
utbildningsmed stor lunchbuffé
förvaltningen via e-post: utbildning@vaxholm.se eller
• Bibliotek och caféteria
besöka oss på vårt öppna hus 5 december kl. 16–18.
• Stora cykel- och bilparkeringar
Är du nyﬁken på att veta mer om
någon
skolorna
• Nära
tillavbusshållplatser
i Vaxholm eller kanske göra ett besök
på
en
skola?
(Kronängsvägen
och Pålsundsvägen)
Ta direktontakt med den skola du är intresserad av!
Kontaktuppgifter hittar du i denna folder.

Vill du veta mer?
Välkommen att besöka skolan
eller att kontakta oss!

Administration: Iro Rösbäck,
iro.rosback@vaxholm.se

Adress: Ingenjörvägen 1,
185 34 Vaxholm
Telefon: 08-541 708 00
E-post: kronangsskolan@vaxholm.se

Kulturskolan: Petri Goman,
petri.goman@vaxholm.se
Måltidsenheten: Margareta Andersson,
margareta.andersson@vaxholm.se

Rektor: Åsa Häger,
asa.hager@vaxholm.se
Biträdande rektorer:
Fredrik Fjellstöm,
fredrik.fjellstrom@vaxholm.se
Mikael Stjerna,
mikael.stjerna@vaxholm.se
Johanna Allard,
johanna.allard @vaxholm.se

www.vaxholm.se
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