
 

Studier, idrott & träning—  
i en stimulerande och trygg miljö 
VILKA ÄR VI PÅ NACKA ENSKILDA GYMNASIUM? 

NACKA ENSKILDA GYMNASIUM erbjuder en unik möjlighet att kombinera studier 

och idrott och prestera högt inom båda områdena. Du får bästa möjliga förutsättningarna 

att nå dina mål! Skolan är liten med god stämning och öppet klimat. Hos oss känner ele-

ver gemenskap och trygghet samt är engagerade och motiverade. 

Nära samarbete mellan lärare och elev 

På Nacka Enskilda Gymnasium arbetar lärarna nära eleverna. Klimatet är öppet och vän-

ligt där alla känner alla.  Vi bedriver traditionell undervisning med behöriga lärare. Loka-

lerna är öppna och ljusa och gör det lätt för elever och lärare att jobba nära varandra. 

Genom effektiv schemaläggning, hög vuxennärvaro och tydligt ledarskap skapar Nacka 

Enskilda Gymnasium en trygg och god studiemiljö för dig. 

Chromebook, matkort och karriärvägledning 

Alla Nacka Enskildas elever får en egen Chromebook av modernaste typ redan i årskurs 1. 

Genom hela din gymnasietid följer studievägledare med och hjälper dig professionellt 

med din karriärplanering. Med det uppskattade matkortet kan du äta på restaurang varje 

skoldag.  

Ta del av dina resultat 

Via skolans egna dokumentationssystem Schooler ser du din studieplan och dina aktuella 

resultat. Vid varje månadsslut sker en studielägesrapportering inom alla kurser, så att du 

vet var du står i dina ämnen. Vi hjälper dig att planera studierna och din framtida karriär! 

Idrott på Nacka Enskilda Gymnasium 

Om du väljer idrott följer professionella och utbildade tränare dig genom hela din gymna-

sieutbildning. Du får alltid den senaste kunskapen inom din idrott. Du får minst fyra 

timmar träning per vecka.  

Vi erbjuder innebandy, ishockey, ridning, och fotboll. Du kan även delta i vår gymklass.  

Hos oss trivs eleverna. Det har du möjlighet att också göra! 
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Roger Svensson, Rektor 

Adress 

Cylindervägen 4 

131 26, Nacka Strand 

Telefonnummer 

08—601 14 50 

0706—23 26 87 
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info@nackaenskilda.se 

Hemsida 

www.nackaenskilda.se 

Antal elever 

160 

Prova på dag 

Bokas efter förfrågan 

Din SYV hjälper dig eller kon-

takta Nacka Enskilda gymna-

sium direkt. 
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