
 

Vad gör oss annorlunda? 

– Eller hur är det att arbeta på Samskolan 

 

 

 

 

 

Historia 

Samskolan startades 1901 i ett nedlagt barnbördshus på Vasagatan 1 i 

Göteborg. Den startade som ett alternativ till de skolor som redan 

fanns. Den 17 september samlades Samskolans första elever till sin 

första skoldag. Då, som nu, fanns alla åldrar av pojkar och flickor repre-

senterade, allt från förskolebarn till gymnasister. 

Samskolan tillkom på initiativ av en 

grupp göteborgare med politisk 

hemvist inom göteborgsliberal-

ismen och med ett gemensamt 

starkt intresse för progressiv peda-

gogik. Inspirerade av den ekono-

miska och politiska liberalismen 

som börjat få fäste vid sekelskiftet 

tog dessa eldsjälar initiativet till att skapa en ny skola för både pojkar och 

flickor. Till skillnad från många andra skolor kan Samskolans tillkomst inte 

bindas till en enda människas idéer och initiativ. Inte heller var den, som 

många folkhögskolor, knuten till en folkrörelse. Redan från början var 

Samskolan unik! Att läsa initiativtagarnas nu mer än 115-åriga upprop är 

som att kliva direkt in i dagens skoldebatt, bara man betänker, att skol-

politikerna och experterna under den gångna tiden ofta bytt benämning 

på olika företeelser inom skolan. 

  



Göteborgs Högre Samskola 

Tid för eleverna 

Lärararbetstidsavtalet med reglerad 

undervisningstid ger dig som lärare 

betydlig färre lektioner per vecka 

jämfört med genomsnittet. 

Av arbetsplatsförlagd tid är enbart 

mindre del schemalagd konferenstid och det mesta fritt 

för lärarna att själv disponera över. 

 Vi sätter in vikarie vid frånvaro. 

 Vi har ett välutvecklat administrativt stöd. 

 Vi har omfattande och serviceinriktad ”kringper-

sonal”. 

 Vi har hög ambitionsnivå och ett personligt 

och engagerat ledarskap. 

Det förberedda klassrummet 

Skolans ämnesinstitutioner om-

besörjer att skolans salar är anpas-

sade till olika ämnens behov. Vi har 

även multimediautrustat alla salar och 

underhåller dem löpande (målar om, nya 

möbler, osv).  

                                          

Kompetensutveckling och personalvård 

Det finns ett generöst fortbildningsanslag och möjlig-

heter till fortbildning utöver ordinarie anslag. Vi erbju-

der dessutom möjligheter till ledarskapsutbildning och 

Internationella utbyten. Vi bjuder på förtäring och om-

vårdnad vid studiedagar. 

Friskvårdsbidraget finns för att stimulera träning och fysiskt välbefin-

nande. Varje termin kommer Intressanta kostnadsfria kulturevene-

mang/Göteborgiana.   

Personalröst 

Som nyanställd känner man 

sig mycket välkommen, blir 

presenterad på personal-

möte och känner sig varmt 

välkomnad av såväl ledning 

som kollegor och elever, 

man möter värme. 

Personalröst 

Skolan har en struk-

turerad organisation 

med trygg ekonomi 

vilket skapar trygg-

het. 



 

GEMENSKAP 

För oss är gemenskapen viktig – såväl i vardagen som utanför det vanliga. 

Traditionerna är kittet som håller oss samman. 

 Start-arrangemang vid läsårsstart 

 Kräftfester 

 Samskapsresor där vi firar skolans födelsedag 

 Fortbildningsresor 

 Julfester 

 Sommarfester 

 Aktiv Pensionärsförening  

Lärandet i fokus 

Vi har:  

 Engagerade elever 

 Positiva föräldrar och engagerad föräldraföre-

ning 

 Stödjande och generösa kollegor 

 Positiva förväntningar från ledningen och övriga 

 Goda möjligheter till elevstöd 

 Stor frihet till egna pedagogiska initiativ 

 Korta beslutsvägar 

 Stort medbestämmande 

 Tydligt uppdrag 

 Stor satsning på läromedel, utrustning och lokaler 

 Självständig disposition av läromedelsanslag 

 Bra stämning bland kollegor                                                                                            

 Omtänksamhet 

 Generositet vid tjänstledighet för privata ange-

lägenheter 

 God och fri lunchmat när vi äter pedagogisk 

lunch 

 Fritt kaffe och te i mysiga personalrum  

Personalröst 

Ledningen står bakom 

sin personal utåt, har 

en enad front vilket 

skapar trygghet. 
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På Samskolan är det högt i tak, det skrattas mycket och ofta och läraren 

är en mentor, en vägvisare, en mästerlots i den svårnavigerade kunskaps-

arkipelagen. 

På Samskolan är läraren välutbildad och välomhändertagen. 

På Samskolan vågar man och får man vara annorlunda. 

På Samskolan bereds de praktiska och estetiska ämnena stor plats. 

På Samskolan får man gå mot strömmen. 

På Samskolan möts varje enskild individ med respekt. 

På Samskolan syns alla samtidigt som alla ser alla. 

Samskolan är ett föredöme, en förebild. 

 

 

På Samskolan är frihet inte en rättighet att göra vad man vill utan en 

skyldighet att göra sitt bästa. 

 

 

 

 

www.samskolan.se 

Samskolan – en skola som med starka traditioner och nytän-

kande arbetar för att utbilda barn med framtidstro och för-

måga att ta sig an nutidens och framtidens utmaningar. 


