Fotbollsprofil - Aspuddens skola
Vill du satsa på att kombinera skolarbetet med fotbollsträning?
Vill du utvecklas som fotbollsspelare?
Går du i skolår 6 nu?
Då är du välkommen att söka till våra fotbollsklasser för skolår 7.
Målbeskrivning
Varje elev ska utveckla sin individuella teknik, spelförståelse samt att eleverna får en positiv människosyn inom och utom idrotten. Fotbollsträningen utövas 2 x 80 min / vecka.
Observera
Att målen för skolan övriga ämnen är de samma som i andra skolor, d.v.s. att det är viktigt att du klarar av att kombinera fotbollsträningen med din övriga undervisning så att du
blir godkänd i alla ämnen. Studietakten för dessa fotbollsklasser blir alltså något högre.
Intresseanmälan
Din intresseanmälan lämnas in med bilagor på senaste IUP eller betyg. Den vill vi gärna
ha in före ansökningsprocessen fredagen 11/1 så vi kan bjuda in er till provträning.
Ansökan
Den formella ansökan görs digitalt på http://www.stockholm.se/skolval mellan den 15
januari till 15 februari 2019. Där hittar ni också hela ansökningsprocessen beskriven.
Antagning
Samtliga sökanden kommer att få en inbjudan till informationsmöte tisdagen den 29/1
2019 kl. 18.00-19.00 och till provträning under februari månad. Besked om antagning
meddelas enligt Stockholms stads Skolvalsprocess.
Kontaktpersoner
Instruktör
Instruktör
Instruktör

Jens Wallin
Kristoffer Junegard
Irma Helin

Telefon 07612 45 912
Telefon 07612 45 920
Telefon 0707 92 44 10

Märk kuvertet med ”Fotbollsklass”
Aspuddens skola, Blommensbergsvägen 166, 126 51 Hägersten.

Intresseanmälan till fotbollsklasser skolår 7
Läsåret 2019/20 Aspuddens skola
Elevens namn:
Personnummer:
Gatuadress:

Postadress:

Telefon:
Nuvarande skola:

Klass:

Nuvarande klasslärare:

Tel:

Val av modernaspråk:

Läst antal terminer:

Modersmål:
Önskar delta i modersmålsundervisning

Ja:

Önskar delta i Svenska som andraspråk

Nej:
Ja:

Nej:

Vi vill också ha senaste IUP eller senaste betyg samt ett brev där du berättar lite om
dig själv och varför du vill söka till vår fotbollsklass. Det är viktigt att samtliga bilagor
och tränaromdöme finns med. Ofullständig intresseanmälan behandlas inte. Observera
att båda vårdnadshavares underskrift fodras.
Ort och datum

…………………………………………………………………

Vårdnadshavares underskrift …………………………………………………………
Namnförtydligande

…………………………………………………………………

Vårdnadshavares underskrift …………………………………………………………
Namnförtydligande

…………………………………………………………………

Intresseanmälan med bilagor mailas eller skickas till
kristoffer.junegard@stockholm.se
eller
Aspuddens skola, Blommensbergsvägen 166, 126 51 Hägersten.
Märk kuvertet med ”Fotbollsklass”

Tränaromdöme
Tränaromdöme av sökande till fotbollsklass skolår 7 vid Aspuddens skola läsåret 20192020
Vi ber dig som tränare skriva några rader om elevens fotbollskunskaper. Beskriv gärna
teknik, spelförståelse och ambition. Vi skulle också vilja veta elevens position i laget.
Elevens namn:
Klubb:
Kommentarer:

Tränarens underskrift:…………………………………………………………………
Tränarens telefonnummer:…………………………………………………………….

