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Hösten 2017 öppnade Viktor Rydbergs skola 
Sundbyberg, som tar emot ca 500 elever i årskurs 
7-9 i nyrenoverade, moderna lokaler. Verksamheten 
på Viktor Rydbergs skola Sundbyberg präglas av ett 
nära samarbete mellan elever, föräldrar, personal och 
övriga skolor i Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor. 
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VRS Sundbyberg ligger i hjärtat av centrala Sundbyberg, nära till 
tunnelbana, pendeltåg, ärrtåg, tvärbanan och bussar. 

INRIKTNING

På Viktor Rydbergs skola Sundbyberg erbjuder vi förutom våra vanliga 
klasser även en inriktning, musikprofil. När du söker musikprofilen gör 
du också ett färdighetsprov. 
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VETENSKAP OCH KONST

På VRS Sundbyberg lägger du en gedigen grund 
för studier på gymnasiet, samtidigt som du 
utvecklar din kreativa förmåga. Att akademiska 
prestationer och kreativitet går hand i hand är en 
tanke som genomsyrar undervisningen. Alla 
sinnen involveras i lärandet och vi uppmuntrar 
eleverna att utveckla sin kreativitet.

OM UNDERVISNINGEN

På Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor möter 
eleverna en varierad och omväxlande pedagogik. 
Våra engagerade lärare har stor frihet att utveckla 
sina arbetssätt. 

Upplevelsebaserad inlärning är en del av 
undervisningen och digitala hjälpmedel ger nya 
möjligheter att individualisera och utveckla 
pedagogiken, ett område där stiftelsens skolor 
ligger långt framme. På VRS Sundbyberg arbetar 
eleverna i hög utsträckning med digitala 
läromedel.

Det är av största vikt att eleverna känner att 
lärandet är relaterat till deras framtid. Digital 
kompetens, estetiska uttrycksformer, 
kommunikation och ledarskap, ett entreprenöriellt 
förhållningssätt och språkens betydelse för 
människans utveckling är exempel på kompetenser 
som integreras i ämnesundervisningen. 
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MATEMATIK

För att bäst kunna hjälpa eleverna till fortsatt 
utveckling erbjuder skolan undervisning som 
möter varje elevs förutsättningar. För dem som har 
kommit längre i sin kunskapsutveckling och som 
har ett stort intresse för matematik finns möjlighet 
att läsa avancerad och fördjupad matematik.

SPRÅK

För att ge en stabil grund för fortsatta studier i 
språk erbjuder vi franska, spanska och tyska. 
Eleverna får möjligheter att samarbeta och 
interagera med elever i andra länder, med hjälp 
av digitala hjälpmedel som öppnar världen. 
VRS Sundbyberg erbjuder undervisning som 
möter varje elevs förutsättningar och ämneslärarna 
samarbetar både tvärvetenskapligt och inom 
respektive ämne. 

TEKNIK

På VRS Sundbyberg pågår många intressanta 
projekt och samarbeten. Ett exempel är First 
LEGO League i samarbete med bland annat 
KTH. First LEGO League är en internationell 
tävling som utmanar deltagarna inom forskning. 
Eleverna löser ett problem, med teknik där lagen 
bygger en robot och programmerar den 
till att lösa uppgifter. Lagen arbetar även med 
marknadsföring för att sprida information om 
sig och sitt projekt. 

SKOLLUNCH

I skolans fina kök lagas god mat av hög kvalité 
som serveras i en trivsam matsal. 

BIBLIOTEK

Biblioteket är centralt beläget på entréplan, 
i öppna lokaler med studieplatser. Skön- och 
facklitteratur samsas med schackspel, tidskrifter 
och serier. En digital biblioteksplattform med 
databaser, internationell dagspress och 
uppslagsverk berikar undervisningen och 
gör att eleverna får god kännedom om olika 
informationskanaler. 

Det är av största vikt 
att eleverna känner att 
lärandet är relaterat till 

deras framtid.





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, VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

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

VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM

Djursholm Jarlaplan
          Odenplan           Sundbyberg

VIKTOR RYDBERGS SKOLA

                Fisksätra F-åk 9    Sundbyberg åk 7-9    Vasastan åk 7-9

VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA

Djursholm åk 7-9
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VIKTOR RYDBERGS SKOLA SUNDBYBERG
Landsvägen 66, 172 65 Sundbyberg

070- 924 03 49
info@vrssundbyberg.vrskolor.se

www.vrskolor.se

Viktor Rydbergs skolor drivs av en svensk stiftelse. Överskott stannar i verksamheten 
för att garantera den långsiktiga fortlevnaden och utvecklingen av verksamheten.


