
Vilka vi är...
Vad vi gör...
Hur vi gör…

och varför!



VAR MED I VÅRT LAG
#WeAreVRskolor



VRS
Verksamhetsidé, Viktor Rydbergs skola

Att, med eleven i centrum, förmedla kunskap 

med en pedagogik som utgår från elevens 

förutsättningar och hjälper eleven såväl att 

utveckla sina sociala och kreativa förmågor som 

att lägga en stabil grund för fortsatta studier i 

gymnasiet.

VISION

Förbereda elever för framtiden, inte bara för framtida studier

VRG
Verksamhetsidé, Viktor Rydberg gymnasium

Att, utifrån en helhetssyn och med individen i 

centrum, förmedla utbildning på hög akademisk 

nivå och med konstnärlig kreativitet, med sikte 

på framtida studier och arbetsliv i Sverige och 

utomlands.



… leda utvecklingen inom den 
svenska skolan och att bidra till att 
kvaliteten på den i stort förbättras. 

Stiftelsens skolor ska vara 
föregångare på skolans alla 
områden.

VÅRT UPPDRAG

Målet är att….



HUR VI NÅR VÅRT MÅL
Det börjar med lärarna

Ledare i klassrummet
Rekrytera och behålla de bästa lärarna. Generös fortbildning, bl a 
genom UL = Utvecklande Ledarskap  

Personligt lärande
Individualisera elevens inlärning

Innovativa inlärningsmiljöer
Använda digital didaktisk design



Tillsammans 
åstadkommer vi 

mer

VÅRA VÄRDERINGAR

Gemensamma värderingar i hela skolan

Eleven 
i centrum

Hjärnan vill 
ha roligt

Konst och 
vetenskap går 

hand i hand

Positiva 
förväntningar

Växa med 
mening
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● Vi arbetar med inlärning i och utanför 
klassrummet

● Vi tror att inlärning ska vara engagerande och 
utmanande 

● Vi använder vår kunskap om neurovetenskap 
för att strukturera lärandet

● Vi har roligt!

HJÄRNAN VILL HA ROLIGT

Motivation är viktigt
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“Det finns ingen kurs som jag inte 
tycker känns intressant, det är mycket 
som är relaterat till livet efter gymnasiet. 
Det känns som att det inte bara 
är högskoleförberedande utan 
förberedande för livet som kommer.”

Hampus Wachtmeister, Ekonomi/ekonomi, VRG Djursholm

HJÄRNAN VILL HA ROLIGT

Motivation är viktigt
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● Vi testar nya idéer, får och ger feedback

● Vi förstår att misslyckas betyder att man inte 
ännu är “där” 

● Vi vågar förändra det som är bra till något som 
kan bli ännu bättre

● Vi erbjuder en kontinuerlig fortbildningsplan 
under en treårscykel 

VÄXA MED MENING

Vi vågar förändra
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“Det bästa med VRG är att det är så 
mycket mer än bara en skola. Det är också 
en mötesplats för några av landets mest 
drivna och ambitiösa elever. Det leder till 
att varje dag bjuder på något nytt, 
oväntat och spännande. Man har aldrig 
en tråkig dag.” 

Ludvig Holm, Natur/natur, VRG Odenplan

VÄXA MED MENING

Vi vågar förändra
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● Vi jobbar i team, eleverna jobbar i grupp

● Vi hjälper varandra

● Vi är specifika, ärliga, hjälpsamma och 
respektfulla när vi ger feedback 

● Vi är stolta över varandra

● Vi litar på varandra

TILLSAMMANS ÅSTADKOMMER VI MER

#WeAreVRskolor
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“Lärarna vill att vi elever ska lära oss 

och skolan vill hela tiden förbättra sig. 

Det finns även plats för oss elever att

påverka och det går att föra en diskussion 

om vad som är bäst för skolan.”

Olle Frelin, VRS Vasastan

TOGETHER WE ACHIEVE MORE

#WeAreVRskolor
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● Vi vet att alla, elever såväl som personal, kan 
nå sina mål

● Vi förväntar oss att alla försöker 

POSITIVA FÖRVÄNTNINGAR

På oss alla
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“Jag har lärt mig mycket om hur man 
ska vara mot andra. Vi har gjort saker 
som gör att vi kommer närmre varandra. 
Vi har lärt känna varandra eftersom vi 
blandar klasserna varje år. Det är mycket 
samarbetsövningar och grupparbeten.” 

Alice Velden, VRS Sundbyberg 

POSITIVA FÖRVÄNTNINGAR

På oss alla 
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● Vi tar beslut utifrån vad som är bäst för eleven, 
både kortsiktigt och långsiktigt

● Eleverna har inflytande

● Vi uppmuntrar elever att hjälpa varandra

● Hos oss får eleverna vara sig själva

ELEVEN I CENTRUM

I allt vi gör
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“Det bästa med VRG Djursholm är att alla 
lärare är väldigt involverade i elevernas 
studieliv. Man känner sig alltid trygg med alla 
lärare, det känns som att de förstår en och 
det är också väldigt kul att man fördjupar sig 
väldigt mycket i alla ämnen.”

Adriana Palomino, Natur/natur, VRG Djursholm

ELEVEN I CENTRUM

I allt vi gör
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● Vi arbetar kreativt i alla ämnen

● Vi utmanar eleverna att använda kreativitet i 
problemlösning

KONST OCH VETENSKAP GÅR HAND I HAND

Fokus på estetiska uttryck 
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“Det bästa med VRG Jarlaplan är att man 
kan vara kreativ. Jag tycker om mina 
bildlärare jättemycket och så tycker jag 
om blockschemat eftersom man får mer 
gjort och kan koncentrera sig mer. Jag har 
lärt mig att inte bara betygen spelar roll 
utan det handlar om att ha roligt.”

Sophie Kjessler, Estet/bild, VRG Jarlaplan

KONST OCH VETENSKAP GÅR HAND-I-HAND

VRG sätter fokus på estetiska uttryck i alla ämnen



Vad vi förväntar 
oss av varandra...
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UNDERVISNING OCH LÄRANDE

Kompetenta. Engagerade. Nyfikna.

● Vi ställer frågor. Vi ger inte 
svaren

● Vi strukturerar inlärningen

● Vi får och ger feedback

● Vi är uppmärksamma på 
detaljer

● Elever deltar aktivt i planeringen

● Elever lär sig att leda sig själva

● Elever jobbar tillsammans

● Elever utvecklas både socialt och 
akademiskt 
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RIKTIGA RELATIONER ÄR VIKTIGA

Relationellt. Respektfullt. Rimligt. 

● Värme

● Respekt 

● Gemenskap

● Tillit

● Nyfikenhet

● Känsla
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KOMPETENSPROFIL

Sträva efter att hela tiden förbättra sig 

Ledarskap Kommunikation Vilja att lära sig



Vad du kan 
förvänta dig 

av oss...
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I början får du ...

Tydlighet. Mentorskap. Tid.

● Kollegialt stöd i form av mentorer

● Stöd från skolledare

● Förstärkt stöd gällande administration och IT

● Tid att lära känna oss

● Team att jobba med

● Treårscykel - fortbildning



Våra skolor
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VRS

Högstadieskolor

VRS Djursholm

Antal elever: 570
Byggnaden från 1910 genomgick 
en grundlig renovering 2004. 
Lokalerna är ljusa och inbjudande, 
med välutrustade klassrum, 
gymnastiksalar, aula och 
musikstudios.

VRS Vasastan
Antal elever: 380

Lokalerna är nyrenoverade med 
bl.a. helt nya lokaler för slöjd, 
bild och hemkunskap. Skolan 
öppnade hösten 2014 och är nu 
fullt utbyggd med åk 7-9. 

VRS Sundbyberg
Antal elever: 460

Skolan öppnades 2017, i tillfälliga 
lokaler, som ligger i direkt 
anslutning till de lokaler som nu 
renoveras. Renoveringen 
beräknas vara klar 2019.



VRG

Gymnasieskolor

VRG Djursholm
Antal elever: 500

Första skolan inom Stiftelsen, som 
startades 1994. Majoriteten av eleverna 
kommer från norrortskommuner och 
Stockholm.

Antal elever: 670

Lokalerna är omsorgsfullt 
renoverade. Eleverna kommer från 
ett femtiotal olika grundskolor.

VRG Odenplan



VRG

Gymnasieskolor

VRG Jarlaplan
Antal elever: 540

Jarlaplan är idag den enda av 
Stiftelsens skolor som erbjuder 
Estetiska programmet. Elever från 
alla tre program läser teoretiska 
ämnen i blandade grupper.

Antal elever: 600 (färdig - 2021)

Skolan startade augusti 2019. 
Lokalerna är nyligen renoverade 
och ligger i mitten av Sundbyberg.  
Skolan delar campus med VRS 
Sundbyberg.

VRG Sundbyberg



VÅR HISTORIA

Innovation och tillväxt

När Stiftelsens första skola 
öppnades fanns det bara nio 
anställda. De satt nära varandra och 
alla visste VRG:s mål och hur vi 
skulle nå dit. 

25 år senare är vi betydligt fler 
anställda och behöver använda 
innovativa metoder för att 
kommunicera och utvecklas.



Getting started 
Louise och Louise ville 
starta en skola där konst 
och vetenskap skulle få 
eleverna att tycka att det 
var roligt att gå till skolan.

19951993

1994

2003

1998

2014

2004 2017

2019

2019

VRG Djursholm startar
Första skolan startar, VRG 
Djursholm. Den allra första 
tiden krävde entreprenörsvilja 
från alla på skolan.

Första musikalen
Candide, första musikalen, 
sätts upp i Djursholms 
samskolas aula med Adam 
Olenius i huvudrollen. 
Louise och Louise blev 
Årets företagare i 
Danderyd. 

VRG Jarlaplan startar
VRG Jarlaplan öppnar 
med ytterligare utrymme 
för konst, musik, dans 
och teater. 

VRG Odenplan startar
En till skola startar intill 
Odenplan. Trots att det då 
rådde stor brist på lärare fick 
skolan närmare 600 
ansökningar om de sju 
lärarplatser som utlystes.

VRS Vasastan startar
VRS Vasastan, Stiftelsens 
andra högstadieskola, 
öppnar. VRG Odenplan 
flyttar in i nya lokaler på 
Frejgatan 30, och VRS 
Vasastan tar plats i 
gymnasiets gamla 
lokaler. 

VRS Djursholm startar
Viktor Rydbergs samskola 
öppnar, Stiftelsens första 
högstadieskola, mitt under 
en genomgripande 
renovering av byggnaden. 

VRS Fisksätra 
planeras att starta 
Förberedelserna är 
igång för att starta en 
F-9 skola i Fisksätra. 
Det blir Stiftelsens 
första skola med 
förskoleklass, låg- och 
mellanstadium. 

2021

VRS Sundbyberg startar
En tredje grundskola 
öppnar, Viktor Rydbergs 
skola Sundbyberg. 

VÅR HISTORIA

VRG Sundbyberg startar 
Tillsammans med 
högstadiet flyttar 
verksamheterna in i 
nyrenoverande 
VR Campus Sundbyberg 
på Landsvägen 66. 

Stiftelsen firar 25 
framgångsrika år!
Vi är 3 230 elever och 350 
anställda inom organisationen 
och över 7 000 elever som tagit 
studenten från VRG. 
Det firar vi under hela året!  
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DEL AV DET HELA

En tight organisation. Centrerad kring elever. Dedikerad till innovativt lärande.

VRS Djursholm

VRS Vasastan

VRS Sundbyberg

VRG Djursholm

VRG Odenplan

VRG Jarlaplan

VRG Sundbyberg



Jobba hos oss!



Läs mer om 
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor

vrskolor.se

#WeAreVRskolor

https://vrskolor.se/

