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OM VÅR SKOLA
På Viktor Rydbergs samskola, eller Sammis
som skolan även kallas, går ca 570 elever med
24 elever i varje klass i årskurs 7-9. På skolan
ﬁnns ljusa, rymliga och välutrustade klassrum,
musiksalar, idrottshallar, slöjdsalar, bibliotek
och aula.
Verksamheten på Viktor Rydbergs samskola
i Djursholm präglas av ett nära samarbete
mellan elever, föräldrar, personal och övriga
skolor i stiftelsen.
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VETENSKAP OCH KONST

MATEMATIK

På Viktor Rydbergs samskola får du en bra grund

Varje elev läser matematik på sin egen nivå. För

inför studier på gymnasiet, samtidigt som du

elever som har kommit längre i sin

utvecklar din kreativa förmåga. Att akademiska

kunskapsutveckling och har ett stort intresse för

prestationer och kreativitet går hand i hand är en

matematik ﬁnns även möjlighet att läsa fördjupad

tanke som genomsyrar undervisningen. Alla

matematik på gymnasienivå.

sinnen involveras i lärandet och eleverna
uppmuntras att utveckla sin kreativitet.
PEDAGOGIK

SPRÅK
För att ge en stabil grund för fortsatta studier i
språk erbjuder vi franska, spanska och tyska som

På Viktor Rydbergs skolor möter eleverna en

moderna språk. Eleverna får möjligheter att

varierad och omväxlande pedagogik. Våra

samarbeta och interagera med elever i andra

engagerade lärare har stor frihet att utveckla sina

länder, med hjälp av digitala hjälpmedel som

arbetssätt. Upplevelsebaserad inlärning är en del av

öppnar världen.

undervisningen och digitala hjälpmedel ger
möjligheter att individualisera och utveckla
pedagogiken, ett område där stiftelsens skolor
ligger långt framme.
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HOS OSS MÖTER ELEVERNA
VERKLIGHETEN

SPETSUTBILDNING I ENGELSKA

SKOLLUNCH

Vi erbjuder dig som ska börja årskurs 7 till hösten

I skolans ﬁna kök serveras god lunch varje dag,

Förutom den ordinarie undervisningen så ﬁnns

2022 möjlighet att fördjupa och bredda dina

oftast olika rätter med ett varierat salladsbord. I

möjligheter att delta i utbyten och projekt som:

kunskaper i engelska. Viktor Rydbergs Samskola

matsalen ﬁnns också ett café som erbjuder

har tillstånd av Skolverket att bedriva spets-

smörgåsar och hälsosamma mellanmål.

• Skolutbyte med skolor i Tyskland och Japan.
• Att söka till fördjupande elevprojekt utomlands.
• First LEGO league, en internationell tävling
som utmanar deltagarna inom forskning, där
eleverna löser ett problem, med teknik där
lagen bygger en robot och programmerar den

utbildning i engelska, vilket vi har gjort sedan
2013. På denna utbildning får du utökad
undervisning i engelska och efter utbildningens
slut har du även fullföljt gymnasiets kurs i

Biblioteket är centralt beläget på entréplan, i

Engelska 5. All övrig undervisning sker på

öppna, ljusa lokaler med studieplatser och tyst

svenska.

rum. Skön- och facklitteratur samsas med

till att lösa uppgifter. Lagen arbetar även med

I spetsutbildningen erbjuds en stimulerande

marknadsföring för att sprida information om

undervisningsmiljö där undervisningen i engelska

sig och sitt projekt.

håller en hög studietakt och har ett fördjupat

• Att söka till en friluftsutbildning under en
vecka i Storulvån.

BIBLIOTEK

innehåll. Att kunna behärska engelska på en
avancerad nivå är en stor fördel i dagens
internationella samhälle, både privat, för studier
och framtida arbetsliv.

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.
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SKOLANS TIDIGA HISTORIA
Samskolans tidiga historia är tätt
sammanlänkad med nationalskalden Viktor
Rydberg, som, när Djursholm samskola
startades år 1891, blev dess förste inspektor.
Då var skolans motto: ”Vi böra uppfostras,
ej för skolan, men för lifvet.” Den nuvarande
vackra skolbyggnaden stod klar 1910. Nu
inrymmer den en modern, kreativ skola med
högt ställda ambitioner, i enlighet med den
ursprungliga andan.
Liksom Viktor Rydberg vill vi också ge
eleverna bildning, inte endast utbildning.
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VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ
STIFTELSENS VISION

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR
VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM

Att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att

Djursholm

Jarlaplan

kvaliteten på den i stort förbättras. Stiftelsens skolor ska vara föregångare

Odenplan

Sundbyberg

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.

VIKTOR RYDBERGS SKOLA
Fisksätra F-åk 9

Sundbyberg åk 7-9

Vasastan åk 7-9

VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA
Djursholm åk 7-9

VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA DJURSHOLM
Viktor Rydbergs väg 2, 182 62 Djursholm
08 - 622 21 20
info@vrsdjursholm.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.

