
Resursskola för elever med NPF



ASPDAMMSKOLAN OCH SKOLGRUNDEN är båda 
resursskolor på grundskolenivå, som riktar sig till ungdomar med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/NPF såsom AST/Aspergers, 
språkstörning, Tourettes, ADHD, ADD m.fl. Skolorna är inrymda på 
tre våningsplan i ljusa och för verksamheten specialanpassade lokaler i 
Hammarby Sjöstad. Vi tar emot elever mellan årskurserna 5/6 – 9.

VÅR VERKSAMHET
Skolorna erbjuder en individuellt anpassad studiegång utifrån den 
enskilda elevens behov av stöd, anpassning och extraordinära special- 
pedagogiska lösningar. Vi arbetar i små grupper, har mycket hög 
lärartäthet och de hjälpmedel som behövs.  

Varje enskild elev får möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar, 
växa och utvecklas i sin egen takt. Vår fantastiska personal är handplockad 
utifrån utbildning, förmåga, erfarenhet och engagemang. Vi har fasta tydli-
ga rutiner och strukturer för att underlätta det dagliga arbetet tillsammans.

Vi har ett mycket nära samarbete kring våra elever med vårdnadshavare 
och andra aktörer. Ju bättre samarbete vi skapar desto bättre kan vi 
hjälpa våra elever. Vi har ett starkt elevhälsoteam med rektorer, special-
pedagog, kurator, skolsköterska, SYV, läkare och psykolog. Vi är ingen 
behandlande skola utan fokuserar all vår kraft på att klara de pedagogiska 
utmaningarna. 

FORSKNING
Vi arbetar fortlöpande med utbildning och utveckling av vår verksamhet 
för att hålla oss uppdaterade. Vi har samarbete och utbildning genom KI, 
Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet och samver-
kan med SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vi baserar vårt arbete 
på vetenskaplig grund och använder oss av evidensbaserade metoder.

ARBETSSÄTT
Eleverna läser enligt ordinarie läroplan för grundskolan. Vi utgår ifrån 
ett salutogent och lågaffektivt förhållningssätt. Social träning och ett 
ständigt pågående värdegrundsarbete är en viktig del i vårt arbete 
med att skapa demokratiska självständiga individer. Varje elev är unik 
och värdefull, och vi arbetar för att eleverna ska utvecklas så långt det 
bara är möjligt.

Skolan har cirka 80 elever och är uppdelad i tre olika arbetslag och 
hemvisten. Det första arbetar på Skolgrunden plan 4 med elever i årskurs 
5/6 – 7, det andra arbetar med elever på plan 3 i åk 8-9. Vårt tredje 
arbetslag, Aspdammskolan, arbetar på plan 5 med elever åk 5/6 – 9.

ANSÖKAN
Ansök till oss genom att kontakta rektor eller besök vår hemsida och 
fyll i och skicka in den ansökningsblankett som finns att ladda ner där. 

www.skolgrunden.sewww.aspdammskolan.se



Jabil Seven, rektor • 08 - 400 289 15 • jabil.seven@skolgrunden.se
Aspdammskolan/Skolgrunden • Hammarby Fabriksväg 61 • 120 30 Stockholm

www.aspdammskolan.se • www.skolgrunden.se
www.aprendereskolor.se

""Varje elev har en stor 
inneboende potential 
– det är en ära att få vara 
med i utvecklingsprocessen.


