HÖGSTADIET– ÅRSKURS 7 TILL 9

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

S

tålforsskolan är en högstadieskola med knappt
800 elever där de fyra arbetslagen är den lilla
skolan i den stora. Eleverna blandas, men i huvudsak ﬁnns fyra inriktningar i arbetslagen; musikklasser,
fotbollsklasser, handbollsklasser och klasser som deltar
i europeiskt samarbete samt scenkonst. 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.

Digitalt
Alla elever får en lärplatta och de digitala hjälpmedlen
används dagligen för kommunikation mellan lärare
och elev. Lärare lägger ut planering, genomför undervisning och återkopplar till eleverna.

Särskilt stöd
Stålforsskolan har stort stöd i elevhälsoteamet med
speciallärare, kuratorer, skolsköterskor, socialpedagog,
studie- och yrkesvägledare och skolpsykolog samt
studieverkstad med bred kompetens i alla ämnen vilket
bidrar till goda kunskapsresultat.

Musikklasser
Varje musikklass har en egen orkester, vilket ger skolan
ett rikt musikliv med cabareter, Luciaﬁrande, sambaorkestrar och mycket annat. Du kan läsa mer om
musikklasserna och hur du söker dit på annan plats
i broschyren.

Fotboll och handboll och skolans
idrottsförening
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.

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

Grundskola med årskurs 7 till årskurs 9
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
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