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Skolor med undervisning på annat språk än svenska och 

internationella skolor i Stockholm 

OBS! Listan är inte på något sätt heltäckande. För ytterligare information om förskolor och skolor: 

- besök Stockholms stads webbplats; 

- kontakta Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad eller; 

- ta direktkontakt med aktuell skola.  

För mer information om IB - International Baccalaureate - kan du läsa på www.ibo.org  

Förskolor och grundskolor 

Skolor med undervisning på engelska och/eller IB-curriculum 

British International Primary School, Östra Vallhallavägen 17, Djursholm  
Fristående skola; förskola och läsår 1-5, undervisning på engelska 
 
Engelska skolan Norr, Roslagstullsbacken 4, Stockholm 
Fristående skola; förskolan finns på Döbelnsgatan. Läsår 1-9, svensk läroplan, tvåspråkig utbildning – 
svenska och engelska. 
 
Europaskolan – Vasastan unit; Luntmakargatan 101, Stockholm 
Fristående skola, läsår F- 5, betoning finns inom språk och matematik där skolan har en utökad 
timplan 
 
Europaskolan – Södermalm unit; Gotlandsgatan 43, Stockholm 
Fristående skola, läsår F-9,  
 
Fisksätraskolan, Brantvägen 1, Saltsjöbaden 
Kommunal skola; Förskola, läsår F-6, undervisning på svenska och engelska.  
 
Futuraskolan, huvudkontor Erik Dahlbergsgatan 58-62, Stockholm 
Friskoleföretag som driver förskolor och grundskolor i Stockholms län. Erbjuder svensk, tvåspråkig 
eller internationell utbildning. 
 
The International School of the Stockholm Region (ISSR), Bohusgatan 24-26, Stockholm  
Kommunal skola, läsår 1-9, IB PYP, MYP 
 

Internationella engelska skolan (IES), Nytorpsvägen 5A, Täby 
Fristående skola; läsår 4-9, skolor i Bromma, Enskede, Hässelby, Järfälla, Nacka, Skärholmen, Täby.  
Ca 50% av undervisningen är på engelska. 
 
Johannes skola, Roslagsgatan 61, Stockholm 
Kommunal skola med tvåspråkig inriktning, svenska/engelska. 
förskoleklass, grundskola årskurserna 1–6 . Det finns även en förberedelsegrupp för elever som är 
nyanlända till Sverige. 
 
Rödabergsskolan, Upplandsgatan 100, Stockholm 

Kommunal skola med engelsk inriktning. Svensk avdelning elever i läsår: F–9. Engelsk 
avdelning: läsår 1-9. Tvåspråkig avdelning (sv/eng): läsår 7 - 9. 

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Fackforvaltningar/#listrad_Utbildningsforvaltningen
http://www.ibo.org/
http://www.britishinternationalprimaryschool.se/
http://www.esn.se/
http://www.europaskolan.nu/europaskolanivasastan.html
http://www.europaskolan.nu/europaskolanpasodermalm.html
http://www.nacka.se/underwebbar/Fisksatraskola/Sidor/default.aspx/
http://www.futuraskolan.se/
http://www.issr.se/
http://engelska.se/sv
http://www.johannesskola.stockholm.se/
http://rodabergsskolan.stockholm.se/
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Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, Manfred Björkquists allé 8, Sigtuna  
Skolår 7 – 9, IB MYP 
 
Stockholm International School, Johannesgatan 18, Stockholm    
Fristående / privat; internationell skola med möjlighet att ta ut avgift.  
Utbildningen följer ett annat lands läroplan. Förskola, läsår 1-9, internationell läroplan och IB MYP 
 
The Tanto International School, Flintbacken 20, Stockholm  
Fristående / privat; internationell skola med möjlighet att ta ut avgift. Utbildningen vid Tanto 
International School följer brittisk läroplan. Förskola, läsår 1-6. 
 

Skolor med undervisning på franska 

Lycée Français Saint Louis de Stockholm,  Essingestråket 24, Stockholm (Stora Essingen) 
Fristående / privat grundskola. Undervisning på franska. Skolan följer fransk läroplan. Därutöver 
undervisas ämnena svenska och svensk samhällskunskap/historia helt enligt svensk läroplan. Från åk 
1 måste barnen vara fransktalande för att kunna följa undervisningen. 
 
Franska skolan – Ecole Française, Döbelnsgatan 9, Stockholm 
Friskola som följer den svenska läroplanen men har en fransk profil. All undervisning sker på svenska. 
Alla elever studerar franska – 4-6 lektioner - på olika nivåer. Förskoleklass och läsår 1-9.  
 

Skola med undervisning på tyska 

Tyska Skolan, Karlavägen 25, Stockholm  
Fristående/privat. Undervisning på tyska. I Tyska Skolan Stockholm går elever med anknytning till 
många olika länder och kulturer, men främst till det tyskspråkiga området och Sverige. 
 

Gymnasieskolor 

Internationella Engelska Gymnasiet, Allhelgonagatan 4, Stockholm 
Fristående, gymnasielinjer på engelska enligt svensk läroplan samt IB Diploma-programmet. 
 
The International School of the Stockholm Region (ISSR), Bohusgatan 24-26, Stockholm  
Kommunal skola med internationell inriktning och undervisning på engelska, IB-Diploma-
programmet. 
 
Kungsholmens gymnasium / Stockholms Musikgymnasium, Hantverkargatan 67-69, Stockholm 
Kommunal skola med gymnasielinjer på engelska enligt svensk läroplan samt  
IB Diploma-programmet. 
 

Lycée Français Saint Louis de Stockholm, Essingestråket 24, Stockholm (Stora Essingen) 
Fristående / privat. Undervisning på franska. Skolan följer fransk läroplan. Därutöver undervisas 
ämnena svenska och svensk samhällskunskap/historia helt enligt svensk läroplan.  
 

Rudbeck, Malla Silfverstolpes väg 3, Sollentuna  
Kommunal gymnasieskola som även erbjuder IB-Diploma-programmet. 
 
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, Manfred Björkquists allé 8, Sigtuna  
Riksinternatskola, IB-Diploma-programmet. 

http://www.sshl.se/
http://www.intsch.se/
http://www.tantoschool.org/
http://www.lfsl.net/sv/
http://www.franskaskolan.se/
http://www.tyskaskolan.se/
http://www.engelskagymnasiet.se/
http://www.issr.se/
http://www.kungsholmensgymnasium.stockholm.se/
http://www.lfsl.net/sv/
http://www.rudbeck.se/
http://www.sshl.se/
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Stockholm International School, Johannesgatan 18, Stockholm  
Fristående/privat. IB-Diploma-programmet. 
 
Tyska Skolan, Karlavägen 25, Stockholm  
Fristående/privat. I Tyska Skolan Stockholm går elever med anknytning till många olika länder och 
kulturer, men främst till det tyskspråkiga området och Sverige.  
 
Young Business Creatives (YBC), Marcusplatsen 7, Nacka  
Kommunal gymnasieskola som även erbjuder IB-Diploma-programmet. 
 
Åva Gymnasium, Åva Skolgränd 1-3, Täby  
Kommunal gymnasieskola som även erbjuder IB-Diploma-programmet. 
 

Sommarkurs 

Sigtunaskolan anordnar sommarkurser i svenska för barn 8-12 år respektive 13-17 år 

 
Internationella skolor 
Internationella skolor är till för skolpliktiga barn som tillfälligt bor i Sverige. Det finns för närvarande 

tolv internationella skolor i Sverige och nio av dessa finns i Stockholm, varav tre är gymnasieskolor. 

Stockholm British International  Primary School 1-5 

Futuraskolan 1-9  

Lycée Français Saint Louis 1-9 

Lycée Français Saint Louis gymnasium  

Stockholm International School 1-9 

Stockholm International School gymnasium 

The Tanto International School 1-6 

Tyska skolan 1-9 

Tyska skolan gymnasium  

Internationella skolor lyder under speciella regler och behöver inte följa de ordinarie svenska 

läroplanerna. Skolorna är inte en del av skolväsendet, utan är bara bundna till skollagen i vissa fall. 

Det gäller bland annat bestämmelserna om kränkande behandling och om den del i första kapitlet i 

skollagen som handlar att barnets bästa alltid ska vara utgångspunkten i skolornas arbete. 

Skolinspektionens tillsyn utgår från de krav som skollagen ställer på de internationella skolorna. 

Flera internationella skolor har även elever som stadigvarande är bosatta i Sverige. Lagen ger elever 

som är bosatta permanent i Sverige, och som har särskilda skäl att gå i dessa utbildningar, möjlighet 

att gå i en internationell skola. Huvudmannen förväntas att pröva dessa elevers skäl att få studera på 

skolan. En internationell grundskola kan också ta emot andra barn, men då måste skolan ha tillstånd 

av regeringen.  (Källa: Skolinspektionen) 

Fristående skolor/friskolor 
Friskolor är skolor som drivs med en annan huvudman - ägare - än de som anordnas av kommunen 

eller landstinget. Fristående skolor finns på såväl grundskole- som gymnasienivå. Det finns också 

http://www.intsch.se/
http://www.tyskaskolan.se/
http://www.ybc-nacka.se/
http://www.taby.se/ava
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fristående särskolor, vilka oftast är integrerade vid en fristående grundskola samt fristående 

gymnasiesärskolor. Fristående förskoleklass kan också bedrivas i anslutning till fristående grundskola 

eller särskola. 

Öppen för alla 

En fristående skola ska vara öppen för alla. Alla som vill har således rätt att gå i en av Statens 

Skolinspektion godkänd friskola, oavsett om skolan ligger i den kommun där man är bosatt eller i en 

annan kommun. Har Skolinspektionen också förklarat friskolan berättigad till kommunala bidrag är 

hemkommunen alltid skyldig att betala bidrag till skolan för varje elev som går där. Bidraget baseras 

på kommunens egen skolpeng. 

Bidragsberättigade grundskolor och gymnasieskolor får inte ta ut avgifter för undervisningen. De får 

inte heller ta ut ansöknings- eller anmälningsavgifter. 

Det är vanligt att antalet sökande till en friskola är fler än antalet platser. De fristående 

grundskolorna kan då använda sig av kötid, närhetsprincip och syskonförtur som intagningsprincip. 

På gymnasienivå använder man betygen som urval.  

Om utbildningen kräver att eleverna har speciella färdigheter i musik eller dans, får hänsyn tas till 

färdighetsprov vid antagningen. I övrigt får tester eller prov inte utgöra villkor för att eleven ska bli 

antagen till skolan eller få fortsätta där. 

 

Skolväsendet 

Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. De har 

tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. En 

stor del av Skolinspektionens vägledningsmaterial handlar om vilka krav de ställer på skolorna, hur de 

tolkar lagen och om brister som de ser när de granskar skolorna. 

Barn- och elevombudet, BEO, är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig 

funktion. BEO arbetar för att motverka kränkningar av barn och elever i skola och förskola. 

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att 

förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.  

 


