
Djurgårdens Waldorfskola
…med en pedagogik som inspirerar till oberoende tänkande och 
eget skapande. Vi erbjuder kreativitet, musik och hållbarhetstänk i 

kombination med IT och framtidsvisioner.

Djurgårdens Waldorfskola
Tegeluddsvägen 29
115 41 Stockholm
Tfn 08-40 300 400
E-post: kansli@waldorfskolan.com
Hemsida: www.waldorfskolan.com

Välkommen hit!

Vi vill ge våra elever vind i seglen…



Djurgårdens Waldorfskola
Djurgårdens Waldorfskola är en kulturbärande skola mitt i samhället. 
Undervisningen bedrivs med waldorfpedagogik som utvecklar elevernas 
intellektuella, emotionella och viljemässiga förmågor. Skolan erbjuder 
en sammanhållen studiegång där humaniora, naturvetenskap och 
konstnärligt utövande bildar en helhet. Vi inspirerar eleverna till 
oberoende tänkande och eget skapande. Vår målsättning är 
också att eleverna utvecklar sin sociala kompetens. 

Hos oss arbetar vi medvetet med värdegrundsfrågor och 
elevernas delaktighet i undervisningen.

Skolan är sedan höstterminen en fullt utbyggd f-9 skola.

Skolledning och lärarbehörighet
Skolans rektor är utbildad waldorflärare och har genom gått den statliga 
rektorsutbildningen. Hon har dessutom magisterexamen i pedagogik 
med inriktning mot utbildningsledning från Stockholms universitet. 
Våra lärare har waldorflärarutbildning och ett antal har dessutom 
statlig lärarutbildning.
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Skoldagens upplägg 
och undervisningens utformning
Skoldagen inleds med en längre lektion, morgonperioden, som innehåller 
svenska, samhällsvetenskapliga ämnen, matematik eller naturvetenskapliga 
ämnen. Därefter har eleverna löpande timmar i övriga skolämnen. 
Morgonperiodundervisningen är tematisk och eleverna arbetar med 
ett och samma skolämne under 2-4 veckor. Skolan följer den statliga 
läroplanen Lgr 11. Betyg ges till eleverna från och med höstterminen 
i årskurs 8 och nationella prov genomförs enligt lag. 

Skolmiljö och skolmat
Djurgårdens Waldorfskola är en trygg och trivsam skola med Gärdets 
grönområden ett stenkast bort. Närheten till naturen gör att årstidernas 
växlingar kan genomsyra alla ämnen. Skollokalerna är ljusa, rymliga och 
estetiskt utformade beträffande färgsättning och inredning. Förutom egna 
klassrum för årskurs F-9 finns det tillgång till ämnessalar i samtliga ämnen. 
Idrottssalen hyr vi bl a av Idrottshögskolan samt Friskis och Svettis som finns 
i samma hus.

I vårt skolkök tillreds måltiderna av ekologiska råvaror. Maten lagas av vår 
välutbildade och kunnige kock. Varmrätten kan bestå av kött eller fisk. 
Vegetariska alternativ finns alltid. Därutöver serveras dagligen en stor 
salladsbuffé. Stämningen i den estetiskt tilltalande matsalen är lugn 
och harmonisk.
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Systematiskt kvalitetsarbete
Skolan bedriver systematiskt kvalitetsarbete där vi noggrant följer upp 
elevernas skolresultat. Vår målsättning är att alla elever ska ha goda 
kunskaper i samtliga skolämnen. Vi arbetar aktivt för att förebygga och 
åtgärda kränkande behandling och diskriminering. I skolan pågår också 
ett långsiktigt pedagogiskt utvecklingsarbete där vi tillämpar dialogiska 
samtal och fördjupar pedagogiken i samarbete med forskare från 
universitetsvärlden.

Fritidshemmet och fritidsklubben
Fritidshemmet finns för elever i årskurs f-3. För elever i årskurs 4-6 finns 
en öppen fritidsklubb. Personalen är utbildade fritidspedagoger eller 
fritidsledare. Det finns många olika aktiviteter och deras innehåll utgår 
från läroplanen. 
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