
Öppet hus
25 januari 2023
klockan 18-20



Sjölins gymnasium Nacka

Välkommen till en skola vars mål är att varje elev hos oss ska nå bortom sina studiemål, växa

som individ och trivas med sig själv. Vi kombinerar beprövade framgångsfaktorer som tydliga

strukturer samt tillgängliga och engagerade lärare, med casemetodik, en pedagogik med

rötterna i Harvard.

På Sjölins Nacka står du med en fot i skolan och den andra i verkligheten. Case kopplar ihop det

du lär dig i klassrummet med det som händer i samhället. Du får undersöka en  situation eller

händelse ur flera perspektiv, lära dig att jobba i grupp, ta ansvar och tänka kritiskt - något som

ger dig den bästa grunden för framtida studier.

Hos oss har varje klass sitt eget hemklassrum, där eleverna har många av sina lektioner och

sina skåp. Vi lägger stor vikt vid studiero och att varje elev ska känna sig trygg i sin vardag.

Om du väljer oss, kommer du de närmaste åren att studera i en engagerande miljö som

förbereder dig på bästa sätt inför fortsatta högskolestudier och ditt framtida yrkesliv, samtidigt

som du har tre roliga år.

Ingrid Crabo

Rektor, Sjölins gymnasium Nacka



Vårt öppna hus
Under vårt öppna hus kan du, förutom att mingla och titta på skolans lokaler, besöka olika

stationer. Välj själv om du vill gå på en eller flera stationer. Vi tror att du får ut mest av besöket

om du kombinerar att lyssna på “Vår skola”, samt den programstation som tar upp det program

du är intresserad av. Under hela öppna huset kan du prata med elever, lärare och elevhälsan.

Stationerna är ca 20 minuter långa.

Station: “Vår skola”
Skolledningen berättar tillsammans med elevambassadörer om vad som utmärker Sjölins

Nacka. Här får du information om våra program och inriktningar, hur ett schema ser ut och vad

som är unikt med just vår skola. Hur är det att jobba med case?

kl. 18:05, 18:35 samt 19:10 i salen Havanna

Station: "Att läsa Case"
Våra lärare och elever presenterar tillsammans vad case innebär och hur det är att läsa i case.

Kom och ta del av exempel från våra respektive program.

Samhällsprogrammet: kl. 18:10, 18:45 samt 19:15 i salen Addis/Abeba

Ekonomiprogrammet: kl. 18:15, 18.50 samt 19:20 i salen Santiago

Naturprogrammet: kl. 18:10, 18:40 samt 19:15 i salen Paris



Prova-på-dagar!

För att få ännu bättre inblick i hur det är att studera vid Sjölins Nacka erbjuder vi dig att gå på en

Prova-på-dag. Du får då ta del av verksamheten, samtidigt som en skoldag pågår som vanligt.

Du deltar i en grupp med andra elever från årskurs 9, under trygg ledning av lärare och elever

från oss. Dagen avslutas, för de som vill, med gemensam lunch. Scanna QR-koden nedan för att

anmäla dig.

Obs! Begränsat antal deltagare!

Vi erbjuder prova-på-dagar följande datum:

1/2 kl. 09.30-11.30

5/5 kl. 09.30-11.30


