
 

 

 

 
 

 

 

 

Dags för Klockarskolan hösten 2020 
 
 
 
 

 

 
 
 

Svetsare, programmerare, sjuksköterska eller ingenjör om 10 år? 
Ditt framtida jobb kanske inte ens finns idag. 

 
 
 

Oavsett yrke behöver du verktyg för att kontinuerligt kunna ta dig an nya 
utmaningar och kunskaper som vi inte ens kan förutse idag. Du behöver även 
fortsätta att utveckla dina färdigheter för att kunna fungera i samspel med 
andra; studiekamrater, lärare liksom arbetskollegor. 
 
Vår ambition är att planera för klasser där du ges möjlighet att tillsammans med 
andra träna och utveckla dina sociala- och kunskapsmässiga förmågor. Vi blandar 
alltså både tjejer och killar från flera skolor och med olika ambitionsnivå och 
förutsättningar. Förutom att vi tar del av informationen i den blankett du fyller i så 
har vi bl.a. dialog med rektorerna i åk 6 för att bevaka dina behov när vi sätter 
samman klasserna. 
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Under våren besöker vi dig som idag går på Kungsgårdsskolan, Enbacka skola 
eller Stora Skedvi skola för att berätta om Klockarskolan, medan vi träffar 
vårdnadshavare på föräldramöten som nuvarande skola bjuder in till. 
 
Under vecka 8 besöker du Klockarskolan under skoltid. Du får träffa lärare, 
prova på att ha lektion, lära känna våra lokaler och äta lunch i Restaurang 
Kungsklockan.  
Vecka 12 träffar du åter elever som redan läser musikprofil då de, liksom i 
november, bjuder på konsert.  
 
Om du, tillsammans med vårdnadshavare, önskar göra en rundvandring på 
Klockarskolan efter skoltid när ordinarie verksamhet inte pågår, så är ni välkomna 
tis. 24/3 kl. 17.30 (föranmälan till maria.brodden@edu.sater.se senast tis. 17/3).    
 
Under läsårets två första dagar bjuder vi in dig tillsammans med vårdnadshavare till 
ett lära-känna-samtal/utvecklingssamtal, där vi får ett ansikte på varandra inför 
fortsatt samarbete kring din skolgång. Under dessa dagar har du ingen ordinarie 
undervisning.  
Klasser publiceras i Unikum under första skoldagen i samband med att du ges 
möjlighet att lära känna dina klasskamrater under skoltid. Ev. önskemål om byte 
beaktas först efter tre veckor då både elever och personal börjat att lära känna 
varandra och har haft möjlighet att bilda sig en första uppfattning om klasserna. 
 
Fyll i blanketten ”Dags för Klockarskolan hösten 2020” och lämna till din 
klassföreståndare senast tis. 31/3.  
Du som har för avsikt att fortsätta din skolgång på en annan skola lämnar också in 
blanketten, men fyller endast i ditt namn, aktuell skola och gärna anledning - dels 
för att vi inte ska missa någon elev som inte lämnat in en blankett, dels inför vårt 
fortsatta arbete.  
 
Vid frågor om blanketten eller andra funderingar, tveka inte att kontakta oss. 
 
 

Tack på förhand, Per och Maria 
 
 
 Per Sandberg, rektor  Maria Bröddén, bitr. rektor 
  
 per.sandberg@edu.sater.se  maria.brodden@edu.sater.se 
 0225-552 65  0225-552 06 
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Dags för Klockarskolan hösten 2020 
 

Elevens förnamn 

 

Elevens efternamn 

 
 

Åk 6 
Skola 

 

Klass Klassföreståndare 

Ev. allergi 

 

 

Ev. funktionshinder 

 

 

Ev. övriga synpunkter/tips 

 

 
I behov av specialkost? Fyll i blanketten ”Begäran om specialkost” och skicka in så att den är inlämnad senast två 
veckor innan skolstart. Blankett finner du på kommunens hemsida. 
I behov av modersmålsundervisning? Fyll i blanketten ”Ansökan om modersmålsundervisning” och lämna in 
tillsammans med denna blankett. Blankett finner du på kommunens hemsida. 
 

Musikprofil 
Förutom ordinarie ämnen har du möjlighet att få en treårig musikutbildning av 
Kulturskolan utan kostnad. Musikprofilen har som mål att ge en bred och stimulerande 
kunskap som grund för fortsatta studier i ämnet; grundkurs i trummor, gitarr, bas, 
keyboard, körsång, samspel i storgrupp och mindre grupper, låtskriveri, inspirationsfilm, 
spelningar, inspelning, blås- och stråkorkester och melodiskt slagverk.  
Du som har musikprofil har alltså; 
- Lektioner tillsammans med andra som har musikprofil (60 min/vecka).  
- Lektioner på instrument eller sång. 
- Möjlighet att utnyttja Kulturskolans utbud såsom orkester, ensemble eller rockband. 

Jag vill ha musikprofil när jag går på Klockarskolan: 
(Om ja, sätt ett kryss i rutan till höger) 

 

 

Jag kommer inte att gå på Klockarskolan 
Aktuell skola 

 

Ev. anledning 

 

 

 

 

  

Vårdnadshavares underskrift  Vårdnadshavares underskrift 

 

Lämna blanketten till din klassföreståndare senast tis. 31/3. 


