ANSÖKAN
Som vårdnadshavare till barn i årskurs 6 behöver du logga in i Eskilstuna
kommuns E-tjänst för skolplacering.
Valperioden är 2 november till 15 december inför höstterminen 2016.
Se mer info på www.eskilstuna.se
För att söka till musikklass på Stålforsskolan bör du att vara elev vid
Eskilstuna musikskola eller någon annan musikskola. De som sökt till
musikklasser kallas till inträdesprov som genomförs under vecka 2.

KONTAKT
Adress: Gillbergavägen 5, 632 28 Eskilstuna
tfn: 016-710 15 46
e-post: stalforsskolan@eskilstuna.se
webbplats: eskilstuna.se/stalforsskolan
Rektor: Margaretha Lindman
tfn: 016- 710 15 45
e-post: margaretha.lindman@eskilstuna.se
Antal elever: 750 Antal anställda: 110

Missa inte vårt Öppet hus tisdagen den 3/11 kl.18-20!

Stålforsskolan
16/17

STÅLFORSSKOLAN
Kom som du är och bli den du vill! Tillsammans gör vi det möjligt!

Stålforsskolan är en hälsofrämjande skola med välutbildad personal där
elevinflytande, ordning och hög kunskapsnivå är centralt. Stålforsskolan är
en högstadieskola med cirka 750 elever där de fyra arbetslagen är den lilla
skolan i den stora. Personalen är utbildad i vägledande samspel och arbetar
för att skapa en trygg lärandemiljö och positiva möten. Stålforsskolan ligger
en halv kilometer söder om Eskilstuna centrum. Förutom idrottshall,
uppehållsrum, specialsalar för laborationer, hemkunskap och estetiska
ämnen har skolan Eskilstunas konserthall, inspelningsstudio och utmärkta
större och mindre musiksalar. I skolrestaurangen lagas maten från grunden,
det finns flera alternativa maträtter, vegetarisk mat, salladsbord och hög
andel ekologiska råvaror.
Stålforsskolan har stort stöd i elevhälsoteamet som består av rektor och
bitr.rektor, speciallärare, kuratorer, skolsköterskor, socialpedagoger, studieoch yrkesvägledare, skolpsykolog. Skolan har även en studieverkstad med
bred kompetens i alla ämnen vilket bidrar till goda kunskapsresultat.
Alla elever får låna en lärplatta under sin skoltid, och digitala hjälpmedel
används dagligen för kommunikation mellan lärare och elev. Lärare lägger
t.ex. ut planering, genomför undervisning och återkopplar till eleven via
lärplattan.

PROFILER
Musik
Musikklasserna på Stålforsskolan är till för dig som vill spela ditt instrument
tillsammans med andra. Klasserna innebär ett samarbete mellan grundskolan
och musikskolan som ger oss unika möjligheter att samordna lärarresurser
och utrustning.
Varje klass fungerar som en fristående orkester med en sammansättning av
olika instrument. Du får undervisning på ditt instrument enskilt, i klass och i
ensemble. Därtill lär du dig bland mycket annat som musikhistoria, musikteori,
dans och körsång. Vi jobbar också med sceniskt framträdande och inspelning
i studio.

Handboll & Fotboll
Fotbollsutbildningen är godkänd av Svenska fotbollsförbundet. Både i fotboll
och handboll samarbetar skolan nära med Rekarnegymnasiets idrottsutbildningar och de stora lagen i Eskilstuna.
Skolans idrottsförening är aktiv och anordnar många aktiviteter för alla elever
som fyrkamp, volleyboll, freerunning eller innebandyturneringar både under
och efter skoltid.

Stålforsskolan tänker utanför ramen och hittar lösningar på de problem som
uppstår, eller som eleverna själva säger: Stålforsskolan är bäst när det
gäller!

Välkommen på Öppet hus tisdagen den 3/11 kl.18-20!

ELEVENS VAL & MODERNA SPRÅK
Inför läsåret 16/17 erbjuder Stålforsskolan dig som elev att välja mellan olika
elevens val:
Fotboll, Handboll, Hälsa, Teknik, Teater, Musik, Film, Bild, Dans, samt en mer
allmän Studieprofil för dig som vill fördjupa dig i olika ämnen.
Hos oss kan du välja mellan följande moderna språk: Arabiska, Tyska,
Kinesiska, Spanska, Tyska.

