Anmälan

Fotbollsprofil Skytteholmsskolan

Skicka blanketten till

Skytteholmsskolan
Att Emma Nordström
Ankdammsgatan 14 - 16
171 43 Solna

Fotbollsprofil på Skytteholmsskolan, årskurs 7 och 8

Fotbollsklasserna vänder sig till de ungdomar som har önskemålet och viljan att kombinera träningsoch tävlingsverksamhet med studier. Ansökan görs via blanketten ’Ansökan fotbollsprofil
Skytteholmsskolan’. Efter mottagen blankett kallas eleven till färdighetsprov vilket används som grund
för urval och antagning till fotbollsprofil på Skytteholmsskolan. Innan en elev erbjuds plats kommer
även en intervju och ett vägledningssamtal genomföras för att säkerställa att eleven har en seriös
studieambition och att förutsättningar för att klara av studierna i sin helhet finns.
Rektor beslutar om vilka elever som ska antas och anställda lärare och tränare på skolan genomför
färdighetsproven, intervjuerna och vägledningssamtalen. Alla elever oavsett klubbtillhörighet kan antas
till fotbollsprofilen.
Besked om antagning lämnas av rektor på Skytteholmsskolan.

Ordinarie skolvalsprocess

Solnaelever som ska byta skola inför årskurs 7 ska även göra sitt skolval enligt ordinarie skolvalsprocess
för att säkerställa annan skolplacering i det fall eleven inte antas till fotbollsprofil. I fritextfältet vid
skolvalet ska information lämnas om att eleven även sökt fotbollsprofil på Skytteholmsskolan.
Information om skolvalsprocessen skickas till vårdnadshavare i slutet av höstterminen.
Elever från andra kommuner ska säkerställa sin skolplacering i det fall eleven inte antas till fotbollsprofil.

Efter antagning

Om eleven antagits till fotbollsprofil skall eleven säga upp nuvarande skolplacering.
Om eleven inte antagits till fotbollsprofil gäller följande:
 Solnaelever behåller sin befintliga skolplacering.
 Eleven placeras i enlighet med ordinarie skolvalsprocess (se ovan under avsnittet
’Ordinarie skolvalsprocess’) i det fall eleven inte antas till fotbollsprofil.
 Elever från andra kommuner skall säkerställa sin skolplacering i hemkommunen.
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1. Elev som ansökan gäller

Saknar eleven personnummer anger du elevens födelsedatum.
Förnamn och efternamn

Personnummer

2. Nuvarande skola

Här fyller du i elevens nuvarande skola om du ansöker om byte av skola.
Kommun

Skola

3. Föreningstillhörighet

Här fyller du i nuvarande föreningstillhörighet. Detta är endast för vår information och har
ingen betydelse för antagningen.
Förening

Lag

Tränare

Tränares mobilnummer

4. Till Sverige inflyttad elev

Från land

Ankomst Sverige

LMA/Dossiernummer

Gatuadress

Lägenhetsnummer

Postnummer och ort

Namn på tidigare skola utomlands/Sverige

Antal år i skola

Välj en eller flera av nedanstående
☐ Nyanländ
☐ Asylsökande
☐ Anhöriginvandrad

☐ Ensamkommande

Kön (Behövs för att skapa tillfälligt personnummer)

5. Modersmål

Modersmål om annat än svenska
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Undervisning i svenska som andraspråk
☐ Ja
☐ Nej

SOLNA STAD
solna.se
08-746 10 00
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6. Du/ni som ansöker (vårdnadshavare/god man eller motsvarande)

Förnamn och efternamn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnummer och ort

E-post

Telefonnummer

Förnamn och efternamn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnummer och ort

E-post

Telefonnummer

7. Underskrift av vårdnadshavare/god man – vid två vårdnadshavare krävs bådas
underskrift

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

De personuppgifter som du fyller i på blanketten kommer att användas till nödvändig
administration inom barn- och utbildningsförvaltningen. Uppgifterna behandlas i enlighet med
bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). Om du vill veta mer om din
personuppgiftsbehandling kan du vända dig till skolnämnden.
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