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Ledningen har ordet

Louise Ankarcrona & Louise Westerberg
Grundare

Kristy Lundström
Tidigare skolchef

Amanda Hurst
Nuvarande skolchef

Under det gångna året har vi firat

distansundervisning, som skedde på

byggnad som högstadieskolan

att stiftelsen passerat sina första 25

gymnasiet och under en kortare tid

VRS Sundbyberg. Det första året

år. Fastän det är så länge sedan som

även på högstadierna. Responsen

har väl lyckats infria högt ställda

stiftelsen öppnade sin första skola,

från elever och föräldrar har också

förväntningar och har haft till

vill vi se den som en pionjär. Det

varit positiv. Det mest väsentliga är

resultat att söktrycket till skolan

är ett uttalat mål i stiftelsens vision,

att undervisningen gick så väl att

är högt.

att vara ledande inom svensk skola.

genomföra och att elevernas resultat

De allt knappare resurserna, i form

inte blivit lidande. Att grundskolan

I juni fick vi tillstånd att öppna en

av elevpeng från kommunerna,

efter en kortare period på distans

F-9 skola i Fisksätra, Nacka. Vi ser

innebär att den svenska skolan

kunde fortsätta med fysisk närvaro i

fram emot att få driva en skola där

måste driva på en utveckling, som

skolan var viktigt.

vi får möta eleverna från det allra
första skolåret.

till lägre kostnader samtidigt ger
bättre lärande och underlättar

De erfarenheter som våren gav

lärarnas arbetssituation. Därför

var att distansundervisning

Det är en del av stiftelsens vision

lägger vi stor vikt vid att tillvarata

fungerar mycket bra som en del

och verksamhetsidé att erbjuda

de möjligheter till detta som

av undervisningen på gymnasiet,

utbildning av hög kvalitet till så

digitaliseringen erbjuder.

men också hur viktig de sociala

många elever som möjligt. Därför

kontakterna mellan alla på skolan är.

växer verksamheten, men i långsam

Den mycket olyckliga

En annan värdefull erfarenhet var

takt, med omsorg om kvaliteten.

coronasituationen visade också

att det har visat sig att några elever

hur väl rustade våra skolor var

tyckte att distansundervisning passar

för digital undervisning. Vi är

dem bättre.

Louise Ankarcrona &
Louise Westerberg

djupt tacksamma för det stora
engagemang som ledning och

Under hösten öppnades VRG

lärare uppvisade i den plötsliga

Sundbyberg, Stiftelsens fjärde

övergången till lärarledd digital

gymnasieskola, som ligger i samma
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Grundare

2020-11-19 11:49

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolors

medarbetare för deras arbete och

för att tillsammans lösa problem.

25:e läsår var redan på förhand

engagemang med en minnesvärd

Efter några veckor kunde vi

planerat att bli ett extra händelserikt

fest.

välkomna eleverna på högstadiet

år för organisationen. Utöver vårt

tillbaka till klassrumsundervisning

viktigaste uppdrag att bedriva

Under hösten tävlade elever i

medan gymnasieeleverna fick

högkvalitativ undervisning skulle

årskurs 8 från samtliga VRS-skolor

fortsätta undervisningen hemifrån

en ny gymnasieskola öppnas, ett

i tekniktävlingen First Lego League,

i enlighet med nationella direktiv.

Campus invigas och jubileumsåret

med sina programmerade robotar.

Nyckelfrasen under våren skulle

firas. I februari nådde Covid-19 oss

Framgångarna för VRS var stora

komma att bli “Vi ställer inte in, vi

och vi ställdes inför aldrig tidigare

och alla tre skolor slutade som topp

ställer om” och de inslag som annars

skådade utmaningar.

3 i Stockholmstävlingen. Vinnarna,

hör våren till med konserter, Öppet

VRS Sundbyberg, fick åka till

Hus och mösspåtagning fick ske

Den sjunde skolan i ordningen,

Danmark och tävla för Sverige där

digitalt. Våren var för oss alla orolig

Viktor Rydberg gymnasium

de kammade hem andraplatsen.

och sorglig på många sätt men för

Sundbyberg, startade med en

VRS Vasastan initierade

oss i skolans värld också otroligt

årskurs och 160 elever under

Erasmus+-projektet DemoDigi

lärorik.

ledning av rektor Kajsa Parmell.

och eleverna fick knyta

Inför skolstarten flyttade gymnasiet,

internationella kontakter och lära

Efter den turbulenta vårterminen

tillsammans med högstadiet Viktor

sig om demokratins förutsättningar

kunde vi ta avsked av

Rydbergs skola Sundbyberg,

i en digitaliserad värld. VRS

avgångseleverna med värdiga

in i nyrenoverade VR Campus

Sundbyberg EU-certifierades av

studentceremonier. För VRG är

Sundbyberg. Invigningen av

Europaparlamentet för elevernas

avgångsresultaten fortsatt höga.

Campus senare under hösten bjöd

viktiga arbete för att höja

Glädjande är också att 99,5 %

på sång och musik av elever och tal

intresset och engagemanget för

av eleverna på VRS är behöriga

av hjärnforskaren professor Martin

europagemensamma frågor.

för att kunna studera vidare på ett

Ingvar och stiftelsens grundare.

teoretiskt program och dessutom
Årets jubileumsmusikal Rock of

med höga meritvärden.

I en organisation där vi alltid har

Ages spelades i januari av elever från

sikte på att förbättra och utveckla

VRG på Maximteatern. Musikalen

När stafettpinnen nu har lämnats

ville vi under jubileumsåret

sågs av mer publik än någonsin.

över från Kristy Lundström till

verkligen fira hur långt vi har

ny skolchef Amanda Hurst börjar

kommit. Bland mycket annat

Fredag den 13:e mars beslutade

nästa 25-årsperiod av viktigt arbete

återkom vi till grundpelaren

styrelsen i samråd med skolchefen

inom skolväsendet. Vi ser med

“Konst och vetenskap går hand i

att övergå till lärarledd digital

mod och tillförsikt fram emot att

hand” vid en fortbildningskväll på

distansundervisning i hela

möta framtidens utmaningar och

Handelshögskolan för alla skolledare

organisationen. Det innebar några

möjligheter.

och styrelsen. Vi har även lyft fram

intensiva dagar och efterföljande

25 framstående alumner som har

veckor där medarbetarna fick

delat sina minnen och råd från

ställa om undervisningen, men

Kristy Lundström,

deras tid på VRG och medarbetare

organisationen hade också en

spelade in 25-årssången “Viktor

hög beredskap. En aldrig tidigare

avgående skolchef

Rydberg fyller 25!”. I samband

skådad omställning gjordes med

med invigningen av VR Campus

bravur och situationen visade att

Sundbyberg hyllades alla

elever och lärare stod sida vid sida
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Amanda Hurst,

tillträdande skolchef

Stockholm, augusti 2020
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ELEVENKÄT 2019/2020
Indikator

Utfall

Enhet

Jag kan rekommendera
skolan till andra

4,70

1-5*

*Skalan är 5-gradig där 1 innebär att det inte
instämmer alls och 5 innebär att de instämmer
helt och hållet
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VRG Djursholm
Rektor: Anna Jaeger
Verksamhetsstart: 1994
Program:
Ekonomiprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Antal elever: 530 från 13 kommuner
Skolledning (f.v.):
Anna Jaeger rektor

Björn Olsson biträdande rektor

ANSÖKANDE, INTAGNING OCH AVGÅNGSPOÄNG
Förstahandssökande
per plats

Intagningspoäng
(Median)
Max = 340

Avgångspoäng
(medeltal)
Max = 20

Uttagna slutbetyg

Ekonomiprogrammet

1,13

Naturvetenskapsprogrammet

0,76

Samhällsvetenskapsprogrammet

0,86

Ekonomiprogrammet

305

Naturvetenskapsprogrammet

307,5

Samhällsvetenskapsprogrammet

300

Ekonomiprogrammet

17,05

Naturvetenskapsprogrammet

17,29

Samhällsvetenskapsprogrammet

16,45

Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut.

97 %
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VRG Odenplan
Rektor: Kara Barker-Åström
Verksamhetsstart: 1998
Program:
Ekonomiprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Antal elever: 624 från 30 kommuner
Skolledning (f.v.):
Warren Russell biträdande rektor
Kara Barker-Åström rektor

Stina Afsenius biträdande rektor

ANSÖKANDE, INTAGNING OCH AVGÅNGSPOÄNG
Förstahandssökande
per plats

Intagningspoäng
(Median)
Max = 340

Avgångspoäng
(medeltal)
Max = 20

Uttagna slutbetyg

Ekonomiprogrammet

1,26

Naturvetenskapsprogrammet

1,88

Samhällsvetenskapsprogrammet

1,29

Ekonomiprogrammet

312,4

Naturvetenskapsprogrammet

327,5

Samhällsvetenskapsprogrammet

297,5

Ekonomiprogrammet

17,55

Naturvetenskapsprogrammet

17,98

Samhällsvetenskapsprogrammet

17,94

Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut.

97 %
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ELEVENKÄT 2019/2020
Indikator

Utfall

Enhet

Jag kan rekommendera
skolan till andra

4,60

1-5*

*Skalan är 5-gradig där 1 innebär att det inte
instämmer alls och 5 innebär att de instämmer
helt och hållet
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ELEVENKÄT 2019/2020
Indikator

Utfall

Enhet

Jag kan rekommendera
skolan till andra

4,30

1-5*

*Skalan är 5-gradig där 1 innebär att det inte
instämmer alls och 5 innebär att de instämmer
helt och hållet
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VRG Jarlaplan
Rektor: Anna-Karin Sundmark
Verksamhetsstart: 2003
Program:
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Antal elever: 539 från 25 kommuner
Skolledning (f.v.):
Mattias Modigh biträdande rektor
Anna-Karin Sundmark rektor

Jakob Lindgren biträdande rektor

ANSÖKANDE, INTAGNING OCH AVGÅNGSPOÄNG
Förstahandssökande
per plats

Intagningspoäng
(Median)
Max = 340

Estetiska programmets
maxpoäng = 340+320
intagningsprov = 660

Avgångspoäng
(medeltal)
Max = 20

Uttagna slutbetyg

Ekonomiprogrammet

1,04

Estetiska programmet, inr. bild & formgivning

1,30

Estetiska programmet, inr. dans

0,90

Estetiska programmet, inr. musik

2,00

Estetiska programmet, inr. teater

1,60

Samhällsvetenskapsprogrammet

1,00

Ekonomiprogrammet

315

Estetiska programmet, inr. bild & formgivning

595,5

Estetiska programmet, inr. dans

548,5

Estetiska programmet, inr. musik

571

Estetiskt program, inr. teater

589,5

Samhällsvetenskapsprogrammet

322,5

Ekonomiprogrammet

16,95

Estetiska programmet

17,36

Samhällsvetenskapsprogrammet

17,68

Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut.

99,50 %
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VRG Sundbyberg
Rektor: Kajsa Parmell
Verksamhetsstart: 2019
Program:
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Antal elever: 160 från 12 kommuner
Skolledning (f.v.):
Marie Öström biträdande rektor
Kajsa Parmell rektor

ANSÖKANDE OCH INTAGNING
Förstahandssökande
per plats

Intagningspoäng
(Median)
Max = 340

Estetiskt program, inr.
musik
maxpoäng = 340+320
intagningsprov = 660

Ekonomiprogrammet, inr. ekonomi

1,00

Ekonomiprogrammet, inr. juridik

1,06

Estetiska programmet, inr. musik

0,41

Naturvetenskapsprogrammet, inr. naturvetenskap

1,01

Naturvetenskapsprogrammet, inr. samhällsvetenskap

0,75

Ekonomiprogrammet, inr. ekonomi

272,5

Ekonomiprogrammet, inr. juridik

282,5

Estetiska programmet, inr. musik

431,8

Naturvetenskapsprogrammet, inr. naturvetenskap

300

Naturvetenskapsprogrammet, inr. samhällsvetenskap

290
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ELEVENKÄT 2019/2020
Indikator

Utfall

Enhet

Jag kan rekommendera
skolan till andra

4,10

1-5*

*Skalan är 5-gradig där 1 innebär att det inte
instämmer alls och 5 innebär att de instämmer
helt och hållet

StiftelsenViktorRydbergsSkolor_Verksamhetsberattelse_2020_SE.indd 10

2020-11-19 11:50

Viktor Rydbergs
samskola Djursholm
Rektor: Lotta Nordgren
Verksamhetsstart: 2004
Skolform: Högstadium åk 7-9
Antal elever: 569 från 7 kommuner
Skolledning (f.v.):
Jakob Englund biträdande rektor
Lotta Nordgren rektor

Frida Stavrén biträdande rektor
AVGÅNGSPOÄNG
Avgångspoäng åk 9
(Median)

278,7

Max = 340
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ELEVENKÄT 2019/2020
Indikator

Utfall

Enhet

Jag kan rekommendera
skolan till andra

4,00

1-5*

*Skalan är 5-gradig där 1 innebär att det inte
instämmer alls och 5 innebär att de instämmer
helt och hållet
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ELEVENKÄT 2019/2020
Indikator

Utfall

Enhet

Jag kan rekommendera
skolan till andra

4,20

1-5*

*Skalan är 5-gradig där 1 innebär att det inte
instämmer alls och 5 innebär att de instämmer
helt och hållet
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Viktor Rydbergs
skola Vasastan
Rektor: Ingela Spets
Verksamhetsstart: 2014
Skolform: Högstadium åk 7-9
Antal elever: 384 från 16 kommuner
Skolledning (f.v.):
Monica Ekman biträdande rektor
Ingela Spets rektor

AVGÅNGSPOÄNG
Avgångspoäng åk 9
(Median)

282,3

Max = 340
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Viktor Rydbergs
skola Sundbyberg
Rektor: Lisa Dahlberg
Verksamhetsstart: 2017
Skolform: Högstadium åk 7-9
Antal elever: 460 från 10 kommuner
Skolledning (f.v.):
Charlotte Sandborgh biträdande rektor
Lisa Dahlberg rektor

David Elfsberg biträdande rektor
AVGÅNGSPOÄNG
Avgångspoäng åk 9
(Median)

279,8

Max = 340
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ELEVENKÄT 2019/2020
Indikator

Utfall

Enhet

Jag kan rekommendera
skolan till andra

3,80

1-5*

*Skalan är 5-gradig där 1 innebär att det inte
instämmer alls och 5 innebär att de instämmer
helt och hållet
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Elevröster

Carl Haglind

”Min lärare i matte och NO är väldigt bra på
att göra sina lektioner intressanta och dessutom
är hon alltid glad och positiv. Hennes glädje
smittar av sig till eleverna som gör att det blir
bättre stämning i klassen. Då blir det både
roligare och lättare att lära sig.”
Carl Haglind
VRS Djursholm årskurs 8

”På VRS Sundbyberg har vi konceptet att
klasserna blandas varje år och det gör att man
får många nya kompisar. Det tycker jag är

Amine Jebrane

jättebra! Det jag ser fram emot mest när jag
kommer till skolan är att träffa mina vänner.”
Amine Jebrane
VRS Sundbyberg årskurs 8

”Jag gillar verkligen att vi har workshops efter
skolan som man kan gå på om man vill jobba
lite extra i något ämne. Det visar verkligen
att man får mycket hjälp och att man kan öva
extra om man till exempel har svårt för något
ämne. Något annat som är bra med skolan är
att alla säger ”Hej” till varandra.”
Viggo Böttiger
VRS Vasastan årskurs 8
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Viggo Böttiger
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”Blockschema är den bästa uppfinningen
sedan sovmorgnar! Det är väldigt skönt
att kunna dedikera sig åt ett ämne under
en längre tid istället för att ha massvis med
kortare lektioner uppdelade under veckans
gång. Dessutom får man så otroligt mycket
mer gjort och dagarna känns kortare när man
inte har massa små raster här och där.”
Felipe Lindqvist

Felipe Lindqvist
VRG Djursholm årskurs 3

”En av mina favoritlärare är min svensklärare.
Jag tycker särskilt mycket om henne eftersom
hon tydligt visar ett intresse för ämnet hon lär
ut och på så vis gör oss elever intresserade och
uppmärksamma. Dessutom är hon jätteduktig
på att ge oss spännande och varierande
uppgifter, som hon förklarar på ett klart
och tydligt sätt.”

Ella Usher

Ella Usher
VRG Odenplan årskurs 2

”Min klass består av elever som läser ekonomi,
bild och dans. Det gör att klassen är fylld med
kreativitet och elever med olika intressen,
vilket bidrar till en härlig stämning i klassen.
Alla dagar är roliga och fyllda med variation
eftersom jag också får en blandning av dansen
och de teoretiska ämnena.”
Cleopatra Josephson
Cleopatra Josephson

VRG Jarlaplan årskurs 1

”Jag sökte till VRG Sundbyberg eftersom
jag hade hört mycket bra om de andra
VRG-skolorna och tyckte att det skulle
bli spännande med en nyöppnad skola!
Stämningen i skolan är bra och i klassen har
vi bra sammanhållning. På lektionerna är det
lugnt så att man alltid kan koncentrera sig.”
Jennifer Fattala
Jennifer Fattala
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VRG Sundbyberg årskurs 2
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Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor
STYRELSEN

Styrelsen. Bakre raden f.v. Nils Andersson, Stefan Persson, Thomas Hvid, Fredrik Palmstierna
Främre raden f.v. Sofia Bendz, Louise Westerberg - ordförande, Louise Ankarcrona, Fanny Falkenberg

VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ
Stiftelsens vision: Att 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.
Verksamhetsidé VRG: 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.
Verksamhetsidé VRS: 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.

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR
Årets siffror

Stiftelsens intäkter

2019/2020
(1 000 SEK)

317 561

Personalkostnader

-204 073

Övriga kostnader

-107 996

Resultat

5 492
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