
Varmt välkomna till 
öppet hus på Täby 

Enskilda!
Föreläsningen börjar  

15 minuter över



Ert besök i kväll 
Ta hjälp av våra elevguider!

1. Digitala Samhället: sal 74/75, TV-studion,  
fotostudion samt Bio 9 

2. Samhällsvetenskapsprogrammet: sal 85 
3. Ekonomiprogrammet: sal 6  
4. Teknikprogrammet: sal 4 
5. Naturvetenskapsprogrammet: sal 5 och 25 
6. Om hur lektionerna fungerar: sal 84 
7. Elevhälsoteamet: sal 76 
8. SYV: Kunskapens Hav (KH), utanför sal 6 
9. Elevkåren TEEK: Matsalen/Orangeriet 
10. Resor och utbyten: Kunskapens Hav (KH) 
11. UF-företag: Kunskapens Hav (KH) 
12. Moderna språk: sal 2 
13. Bistro Bentley bjuder på mat i matsalen och Orangeriet.  
14. Rektor: Lärandets Ocean (LO): Föreläsningar 16.15, 17.15 och 18.15.



TRAPPAN UT 
TILL GRÄS- 
MATTAN

GENOM 
KLASSRUMMET

HUVUDENTRÉN

Utrymning





Skolans vision 
Vi vill vara en plats där elever och lärare vågar.  

En plats där glädje, kreativitet och utveckling är våra ledstjärnor.  

En plats där respekten och fascinationen för individen styr vårt arbete. 

En plats där människor möts och växer. 

En plats som genomsyras av passion för lärande.





A Growth Mindset (Carol Dweck) 
Ordens och attitydens betydelse för lärandet!

Fixed mindset Growth mindset

Undviker utmaning Välkomnar

Ger upp lätt hinder Ihärdig

Onödigt ansträngning Vägen till kunskap

Skyr kritik kritik Lär sig av kritik

Känner sig hotad andras framgångar Inspireras av





Checkpoint, tre per termin 
En lägesrapport 
Oroande frånvaro 
Checkpoint 1-2: I fas • Ej i fas 
Checkpoint 3-5: F • E-C • C-A 
Checkpoint 6: F • E • D • C • B • A



Återkoppling på flera sätt 
Lägesrapporter 
Samtal elev+lärare 
Betyg sätts vid kursens slut





Antagningsgränser 2022 
D  260 
E   310 
S   310 
N  325 
T   320 
Källa: Gymnasieantagningen



-Jag tror inte att jag kommer in… 
Vi får många brev från ledsna elever som hade 
betygen, men inte sökte och nu ångrat sig.



Att vara elev på TEG
“-Jag var så orolig att vi inte 
skulle hjälpa varandra i 
klassen, för så var det i min 
klass i nian. Här frågar vi 
varandra hela tiden!” 

ElevÄr det mycket stress bland 
eleverna? 

Inte mer än på andra skolor. 
Vi jobbar ständigt med 
detta för att eleverna ska 
må bra och samtidigt ha 
studieglädje.

“-Jag tycker framför allt att 
det är en väldigt härlig 
stämning på TEG. Det ser 
man i hur folk vågar uttrycka 
sig utan rädsla för att bli 
ifrågasatta.” 

Viggo

“Täby Enskilda är en skola 
som får elever att våga och 
växa. I undervisningen finns 
hela tiden ett fokus på 
lärandet, snarare än 
prestationen.”  

Saga

“Lärarna ser oss elever, inte 
bara som elever utan också 
som individer som försöker, 
misslyckas och utvecklas.”  

Matilda

“Först i tvåan insåg jag 
skillnaden mellan att 
prestera och att lära sig.” 

Robert



Vi frågade våra alumner: Tänk tillbaka på din utbildning på 
Täby Enskilda - vad har du fått med dig som har hjälpt dig nu? 
Finns det något du saknade?  

“Jag har med mig massor med kunskap som jag har nytta av än idag. När jag började studera på universitet 
hade jag bästa möjliga förutsättningarna, något inte alla får och det är jag tacksam över. “  
Student 2017,  

“Akademiskt har jag fått med mig väldigt mycket, vilket jag märker nu när jag studerar på universitet. Även att ta 
ansvar för mina egna studier vara självgående. Jag lärde mig också väldigt mycket som medmänniska av det 
klimatet och den gemenskap som jag upplevde under min tid på skolan.” Student 2020,  

“Jag har fått med mig en helt fantastisk grund från TEG vilket jag än idag är tacksam över. Inget som saknas, 
skolan är komplett. “ Student 2017,  

“Kunskap! Studieteknik, modeller för att kunna svara på en provfråga väl. Men nog det största av allt - retoriken. 
Förmågan att kunna få fram det man vill säga på ett så bra sätt som möjligt, att kunna tala väl. En förbättrad 
självkänsla.” Student 2022



Våra program

Samma  

högskolebehörighet 

(Ma3b)



Det Digitala Samhället
● Ger samma högskolebehörighet som 

Ekonomiprogrammet och 
Samhällsvetenskapsprogrammet 

● Kreativitet och teori - stora likheter med 
samhällsvetenskapsprogrammet 

● Foto, film, journalistik 

● Baseras på det estetiska programmet, 
inriktning estetik och medier 

● Två klasser



● Ekonomi-ekonomi 

● Ekonomi-juridik 

● Tre klasser

Ekonomiprogrammet



Samhällsvetenskapsprogrammet
● Sam-sam 

● Sam-beteende 

● Sam-media Digitala Samhället 

● Två klasser



Naturvetenskapsprogrammet
● Natur-natur 

● Natur-sam 

● Matematik – specialisering i ettan för 
elever med betyg i Ma 1c 

● Tre klasser



Teknikprogrammet
● Teknik – teknik 

● Fler tjejer än genomsnittet 
○ T20: 13 
○ T21: 8 
○ T22: 10 

● Matematik – specialisering i ettan för 
elever med betyg i Ma 1c 

● En klass





Förändringar från Skolverket 
HT 2022: 
Kunskapskrav Betygskriterier  
Sammantagen bedömning 
Matrisers användning 
Kompletteringar



Förändringar från Skolverket: 
Sexualitet, samtycke och relationer





Skolans ledning 
Ellinor, Igor, Liselotte, Karin, Per och Fredrik

Ellinor 
Biträdande rektor/SYV,  
Programchef E

Igor 
Biträdande rektor,  
Programchef N/T

Liselotte 
Programchef D

Karin 
Programchef S

Per 
Rektor

Fredrik 
Skolchef



Elevhälsoteamet (EHT) 
Malin, skolsköterska + 1 VT 22 
Eva-Lena, skolkurator 
Katarina, skolkurator 
Marie, specialpedagog 
Per, rektor 
Igor, biträdande rektor 
Anna, skolläkare 
Finns i sal 76 i kväll



Reception och vikarie 

Viola Marcel Jonas Emelie



Tobias, kökschef 
Natalia, souschef 
Ghamar 
Phitchaphon 
Ladda 
Hameda 

Bistro Bentley 
Prisbelönt skolmat, lagad från grunden



TEEK – Täby Enskilda Elevkår 
En oberoende organisation knuten till 
Sveriges Elevkårer. Samråder med skolan.  
Står i matsalen i kväll

Louise Mathilda Samuel …med flera 



Trygghet & trivsel 
Bemannad reception 
Passersystem i entrén 
Den fysiska miljön: lugnt & ljust 
‘Små’ klasser 
Likabehandlingsteamet/Din kompis 
Bistro Bentley – prisbelönt skolmat



Nio skäl att välja Täby Enskilda
1. Dokumenterat mycket god undervisning. Topp 5 i Stockholms 

län (kvalitet och betygsresultat). Källa: Skolverkets 
statistikdatabas och Gymnasieantagningens elevenkät. 

2. Dokumenterat bäst kvalitet i Stockholms län vad gäller elevernas 
trivsel och trygghet. Källa: Gymnasieantagningens elevenkät. 

3. 28 elever i varje klass – individualisering blir verklighet. 

4. ”Stor” liten skola. 900 elever fördelade på 33 klasser. 

5. Hög nivå på utrustningen. 

6. Behöriga och omtyckta lärare.  

7. Prisbelönt och förstklassig skolmat. 

8. Nyrenoverade, ljusa och fräscha lokaler. 

9. Modern digital arbetsmiljö.



Hur vet vi om vi har hög kvalitet? 
Hur upprätthåller vi den?



Externa undersökningar 
Statistik 
Uppföljning 
Pedagogisk utvecklingsgrupp



En fråga om inställning: 
Skolan är till för eleverna 
Eleverna är till för skolan



Än en gång, 
varmt välkomna!


