
ATTENDO 
SAMSASKOLAN

Med hjärta 
för omsorg

Den lilla skolan med 
det stora hjärtat



VÄLKOMMEN TILL 
ATTENDO SAMSASKOLAN

UPPTAGNINGSOMRÅDE UPPSALA, KNIVSTA, SALA MED OMNEJD

Har ni ungdomar som behöver mer stöd än de får i den 
vanliga skolan eller som saknar skolgång? 

UNGDOMAR SOM HAR SVÅRT med det sociala samspelet, som lätt hamnar i 
konflikter, har svårt med impulskontroll eller som av andra anledningar haft 
en kämpig skolgång? Vi är en liten resursskola som brinner för just denna mål-
grupp och vi är specialiserade på att jobba tillsammans med HVB, familjehem 
och LSS.

Vi hämtar och lämnar eleverna vid lämplig upphämtningsplats med skolans 
personal, allt för att öka elevens möjligheter att ta sig till skolan.

Vi utgår från elevens styrkor och jobbar med positiv förstärkning och lågaffek-
tivt bemötande. Personalen består både av utbildade lärare och specialpedago-
ger och av elevassistenter med kunskaper inom exempelvis MI, ART och stor 
erfarenhet av arbete med sociala insatser.

Vi har löpande intag under året och vi samarbetar med kommuner över hela 
landet.

Tveka inte att höra av er om ni vill veta mer!



Vi erbjuder:
• Ett mindre skolsammanhang (för åk 7-9) där eleverna lättare kan fokusera 

på sitt skolarbete
• Extra stöd under hela skoldagen, både i det sociala samspelet under raster 

samt under lektionerna
• Ett tätt samarbete mellan skola och HVB, allt för att gynna elevens inlärning 

och behandling
• Helt individuella lösningar utifrån varje enskild elevs behov med anpassade 

uppgifter och material utifrån elevens kunskapsnivå
• En skola som arbetar aktivt för att främja starka relationer mellan elever 

och personal
• En NPF-anpassad miljö

”Jag vill tacka all personal! Ni lyckades locka mitt barn att 
närvara på lektionerna och få en tro på framtiden. Ni trodde 

på honom när jag som mamma svajade. Idag läser han på 
gymnasiet med målet att plugga till läkare. Tack!” 



Kontakta oss!
ATTENDO SAMSASKOLAN 
Åkerlänna 112, 743 87 Bälinge

Jenny Widmark
jenny.widmark@attendo.se
Mobil: 070-873 03 88
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