Vi är mycket glada att idag kunna informera om att vi har kommit överens med nuvarande ägare om
att Engelska Skolan Norr (ESN) tar över huvudmannaskapet för Novia Engelska Skolan fr.o.m. sista
juli. Båda ESN och Novia är skolor med liknande inriktning och internationell prägel, vilket kommer
att skapa fina möjligheter till erfarenhetsutbyten och intern kompetensutveckling. Vi är helt
övertygade om att denna sammanslagning kommer att gagna inte bara dessa båda skolor, utan även
de övriga, fina verksamheter som idag är en del av ESN. Vi är redan igång med den process som krävs
för att Skolinspektionen ska bevilja tillståndet för det nya huvudmannaskapet. Vi ser mycket fram
emot att lära känna Novia Engelska Skolan och påbörja ett bra och givande samarbete.
Engelska Skolan Norr AB bildades 1993 som den första fristående skolan i Sverige som följer den
nationella läroplanen och på samma gång ger sina elever djupgående kunskaper i det engelska
språket. Engelska Skolan Norr har idag en grundskola med cirka 540 elever i åk F-9 och tre förskolor,
Engelska Förskolan Norrmalm, Engelska Förskolan Frej och Engelska Förskolan Norra Djurgårdsstaden
samt en fjärde förskola genom dotterbolaget Engelska Franska Förskolan AB. Sedan 1 april 2020 är
även Tanto International School ett dotterbolag till Engelska Skolan Norr.
Vårt mål är att erbjuda en flerspråkig utbildning av hög kvalitet till alla våra barn och elever och att
skapa en förståelse och respekt för alla människors lika värde samtidigt som eleverna blir väl
förberedda för högre studier på såväl engelska som svenska. Vårt internationella synsätt, vår
multikulturella personal, våra höga kvalitetskrav och vår noll-tolerans mot mobbning bidrar till att
barnen får bästa möjliga start i sin akademiska karriär. Genom en professionell organisation och med
stöd av en bra elevhälsa skapar vi de bästa förutsättningar för våra elever att nå bra resultat. Vi drivs
av idén att olika kulturer berikar oss och att kvalitativ undervisning ger höga resultat. Bra utbildning
är helt enkelt en bra investering i framtiden!
Sedan oktober 2013 ingår Engelska Skolan Norr i Atvexagruppen.
Mer information finns på esn.se

Kort om Atvexa
Atvexa är ett ägarbolag för verksamheter inom förskola och skola. Vi vill vara med och skapa de bästa
förutsättningarna för alla barn att växa och vi tror att vi gör det bäst genom en ägarmodell där vi
stöttar ledningarna i självständiga förskole- och skolbolag. På det sättet bidrar vi till en mångfald och
en olikhet i skol- och förskoleSverige som vi tror är mycket betydelsefull.
Vi är stolta och glada över de bolag som är del av Atvexa. Våra dotterbolag är utan undantag mycket
väl ansedda i sina respektive geografier vilket gör att vi står starka och har mycket att ge varandra.
Vår affärsmodell - som skiljer sig från övriga – bygger på en mycket hög grad av självständighet i

kombination med ett nära och aktivt stöd. Vi är intresserade av att vi tillsammans skapar bästa
förutsättningar och bästa resultat för alla våra barn och elever men ”huret” lämnar vi öppet för
respektive verksamhet att tänka kring. Vi skapar möjlighet till inspiration utan att för den skull kräva
att man ska göra lika. Vi har nära dialog och öppenhet och hjälper varandra. Genom att arbeta på
detta sätt är vi övertygade om att ledare och medarbetare har lätt(are) att hitta energi och
motivation som kommer barn och elever tillgodo.
Som ägarbolag är vi långsiktiga, nära och engagerade. Med långsiktiga menar vi att vi är här för att
stanna. Med nära menar vi att vi finns för våra verksamheter när vi behövs. Med engagerade menar
vi att vi brinner för att fortsätta förvalta de värden som finns i bolagen vi ansluter. Vi fungerar som
bollplank och stöttar med stabilitet och kompetens inom områden såsom ekonomistyrning och
administration, tillväxt och successionslösningar. Vi skapar även forum för idéutbyten och
nätverkande mellan våra olika dotterbolag.
Mer information finns på atvexa.se
Om ni har frågor eller funderingar kring denna information, är ni varmt välkommen att höra av er till
en av oss : dominique.roosen@esn.se eller angelica.hedin@atvexa.se Vi ser fram emot ett fint
samarbete framöver.
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