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Välkommen till åk 7 på Stålforsskolan
Vi har integrerade och omhändertagande lärmiljöer, där vi tolererar och välkomnar
misstag. Vi arbetar för en miljö där läraren leder eleven i kunskapsutvecklingen, gör
eleven delaktig, utmanar och stimulerar genom att variera undervisningen. Läraren sätter
mål och förväntningar lite bortom elevens kunskapshorisont och ger snabb återkoppling.
Vi ger stort utrymme för individuella lösningar vilket ger alla elever större möjlighet att
lyckas med studierna utifrån sina egna förutsättningar.
Vi jobbar i arbetslag för att motverka anonymitet och för att stärka våra profiler och
elevens val.
I åk 7 skapar vi klasser efter elevens intresse som uttrycks i valet av profil/elevens val.

1. Modernt språk
Du ska välja ett nytt modernt språk eller utökad tid för engelska eller svenska om du
behöver det.

2. Profilval
Fotboll eller Handboll
för dig som älskar lagspel och vill utveckla taktik, skicklighet och ledaregenskaper.

Musikklassen har speciell intagning

eller
Elevens val
HÄLSA

KNUFF

för dig som intresserar dig för hälsosamt liv i
samklang med naturen och samhället omkring dig

Kreativa Nyskapare Uttrycker För Fullt.
Detta elevens val är det självklara valet för dig som
älskar att uttrycka dig inom teater, musik, film, bild
och dans. Du vill säkert också, med stolthet, visa upp
vad du skapar. Vi jobbar med kreativa och kulturella
uttryck inom teater, musik, film, bild och dans. Du får
möjlighet att prova på det mesta inom scenkonst och
media. Vi satsar För Fullt på att vara Kreativa
Nyskapare som Uttrycker sig.

FOTBOLL
för dig med fotboll som fritidsintresse

TEKNIK
för dig som älskar att jobba med tekniska
uppgifter och utmaningar

STUDIEINRIKTNING
för dig som vill fördjupa dig i olika ämnen

Alla elever är välkomna onsdagen 25 maj 13.00 - 15.00 till ”klassens eftermiddag”.
Föräldramöte är samma kväll 18.30. Särskild inbjudan kommer tillsammans med
klasslista vecka 18

Vi ser fram emot att ha dig som elev på vår skola!
Rektor
Bitr rektor
Bitr rektor

Margaretha Lindman
Johan Tomczyk
Frida Åström

070 167 20 59, margaretha.lindman@eskilstuna.se
070 086 60 24 johan.tomczyk@eskilstuna.se
073 950 00 59 frida.astrom@eskilstuna.se

Gör ditt profilval eller elevens val och Moderna språkval på baksidan
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VALBLANKETT 16/17 Årskurs 7
Elevens namn

Personnummer (10 siffror)

1. Val av Modernt språk (sätt 1 för förstahandsval, 2 för nästa val)
Franska

Tyska

Spanska

Arabiska

Kinesiska

Engelska

Svenska

2. Gör ytterligare ett val av nedanstående:
Profilval
Fotboll

Handboll

År antagen till
musikklass

Fotboll

Hälsa

KNUFF
(FM,SC)

eller
Elevens val
Studieinr.

Teknik

Övrigt (här kan du skriva särskilda önskemål) och elevens Modersmål

Elevens underskrift

Vårdnadshavares underskrift

Vårdnadshavares underskrift

Till Stålforsskolan senast 11/4 2016

Blanketten finns även på hemsidan www.eskilstuna.se/stalforsskolan

Postadress

Besöksadress

Telefon, exp

631 86 Eskilstuna

Gillbergavägen 5

016-710 15 46

E-post

Webbplats

stalforsskolan@eskilstuna.se

Eskilstuna.se/stalforsskolan

