
Skolprofil 

För oss är det en central angelägenhet att fostra och utbilda våra elever till ansvarsfulla och 

självständiga individer. I stadsdelsskolan WALDDÖRFER arbetar och studerar människor med 

olika sociala, kulturella och etniska bakgrunder gemensamt. Oss förbinder att gestalta vår 

skola med respekt och värdighet för varandra. Vi strävar efter att ge alla samma chans, och 

uppmuntrar till civilkurage. Våld, rasism och sexism tolereras inte på vår skola. Detta är 

grundregler som fastläggs i vårt ledarskap och skolprogramm, och som ska levas upp till, i 

det dagliga undervisningsarbetet, och sociala gemenskap. Som lärare och föräldrar är vi 

medvetna om, att som vuxna följeslagare till våra elever är vår uppgift i de olika rollerna att 

fungera som bra förebilder. 

Stadsdelsskolan Walddörfer är en vidarledande skola för alla. Vi är stolta över att ca. 60 % av 

våra elever i slutet av mellanstadiet kvalificerar sej för gymnasiestudier. Över 30 % lämnar 

Walddörfer med en ”mellanexamen”(Mittleren Abschluss) och ca. 10% klarar ”första 

examen”(Ersten Abschluss). 

För att främja våra elever, och samtidigt ha lämpligt fostrande interventionsmöjligheter, har 

vi satt upp en rad av strukturella och pedagogiska åtgärder: Till det hör att ha två klasslärare 

på lågstadiet(i regel en kvinna och en man), bildande av intresseorienterade klasser på 

mellanstadiet, och gestaltning av ett profilerat högstadium. Därutöver är det viktigt för oss, 

att elever med och utan särpedagogiska behov studerar gemensamt.  Läroplanen (metod 

curriculum) är bindande och gäller för alla. Ett kompetent användande av de nya medierna 

är naturligtvis en del i undervisningen. 

Vi har blivit tilldelade utmärkelsen ”Miljöskola i Europa” och ”klimatskola” och vi har 

certifierat oss till ”skola med förebildlig  yrkesorientering”. Vi deltar i ett antal 

tävlingsutmaningar och ”modellförsök”, och har upprepade gånger lyckats nå motiverande 

framgångar. Teater, sportevenemang, musikaler, konserter och utställningar är ett stående 

inslag på vår skola, liksom klassresor och projekt.  

Stadsdelsskolan Waldörfer ligger i Hamburgs nordöstra del. Genom skolområdets 

Campusliknande karaktär och talrika grönområden erbjuds flera platser att studera och finna 

ro. Dessa nyttjas flitigt av de ca. 1300 elever i åldrarna  mellan 10 - 20 år. Skolrådet och 

elevrådet deltar aktivt i skolans gestaltning. Reportage om livet på vår skola finns att läsa på 

vår hemsida och i vårt newsletter. www.stadteilschule-waldoerfer.de  

 

                                                                                                                                                                                                     

 


