
Ånestadsskolan

Ånestadsskolan erbjuder utbildning i årskurs 7-9 enligt ordinarie 

timplan,  en profilutbildning inom handboll och en spetsutbildning 

inom samhällskunskap.

Ånestadsskolans övergripande mål är:

- Maximalt lärande 

- Likvärdighet 

- Lust och engagemang

På Ånestadsskolan möts eleverna av skickliga och erfarna lärare och personal. 
Vi arbetar aktivt för att skapa de bästa skoldagarna för våra elever och för oss är 
trivsel, trygghet och arbetsro förutsättningarna för lärande.

I undervisningen är det tydligt vilka målsättningarna är och eleverna möts av 
strukturerade pedagogiska planeringar.

På skolan finns flera traditioner som eleverna själva är aktiva i att planera och 
genomföra, exempelvis lägerdag för årskurs 7, Halloweenfirande, 
idrottsturneringar och talangjakt.

Sedan hösten 2016 har skolan ett samarbete med Smedstad Ridsportanläggning
vilket bland annat innebär att vi erbjuder ridning under elevens val. 

Skolans elever har också möjlighet att delta i läxläsning och andra aktiviteter 
efter skoldagens slut. Under lov erbjuder vi lovskola.

Läs mer på www.linkoping.se/anestadsskolan

Öppet hus
Öppet hus onsdagen 11 januari kl 18.00-19.30

Vid öppet hus har du möjlighet att få mer information om skolan och ta del av vår 
verksamhet. Varmt välkommen!

Tider för kvällen:

Allmän information 18.00 i aulan

Information om spetsutbildning 18.45 i matsalen

Information om handbollsprofil 19.00 i aulan

Skolval
Ansökan till skolval år 7 genomförs 13-29 januari, mer information om skolval finns på 
www.linkoping.se

Ansökan till spetsklass görs direkt till skolan på separat blankett senast 29 januari 2017, 
blanketten finns på skolans hemsida och postas till skolan.

Läs mer om Ånestadsskolan på www.linkoping.se/anestadsskolan

Kontakt
Carolina Andersson Alpha Keita

Rektor Lärare spetsutbildning

013-20 70 33 013-20 79 71

carolina.andersson@linkoping.se alpha.keita@linkoping.se

Anna Sernefalk Pierre Karlén

Administrativ assistent Handbollsinstruktör

013-20 79 71 0708-68 04 76

Anna.sernefalk@linkoping.se pierre.karlen@linkoping.se

Besöksadress Postadress

Häggvägen 17 Ånestadsskolan

587 31 Linköping 581 81 Linköping



Handbollsprofil
På Ånestadsskolan erbjuder vi kommunens enda handbollsprofil. Syftet 
med profilen är att ge elever under årskurs 7-9 en möjlighet att kombinera 
kvalificerad träning med grundskolestudier. Idrott och lärande går hand i 
hand och kombinationen ger bra förutsättningar för goda studieresultat. 
Profilen förbereder eleverna för kommande gymnasiestudier med 
handbollsinriktning. 

Upplägget för profilen är att individen är i fokus – skolarbete och idrottslig 
prestation ska samspela och fungera så bra som möjligt för eleven. Skolan 
är viktigast och förutom profildelen följer eleverna som går 
handbollsprofilen undervisningen precis som skolans övriga elever.

Målsättningen med träningarna på skoltid är att komplettera och utöka 
träningarna med klubblaget. Träningar utgår från individen och fokus är 
att utveckla förmågor som ger resultat i handbollsspelet. Eleverna vid 
handbollsprofilen har två handbollsträningar i veckan, totalt 150 min, 
under skoldagarna. Våra träningar sker i Ånestadshallen, Linköpings 
sporthall och Kungsbergsgymmet. 

Träningarna leds av kvalificerade instruktörer med många års erfarenhet 
av både senior- och ungdomshandboll. Under läsåret 2016-2017 är våra 
tränare Pierre Karlén och Patrik Ohlsson, tränare i RP.

Målgruppen för handbollsprofilen är blivande år 7 elever med ett 
brinnande intresse för handboll. Handbollsprofilen har ca 26 platser. 

Handbollsprofilen måste sökas som 1:a-handsval i E-tjänsten inför skolval 
år 7. 

Platserna fördelas genom ett särskilt antagningstest. 

Antagningstest sker fredagen 10 februari kl 14.00 i Ånestadshallen.

Spetsutbildning i samhällskunskap
Ånestadsskolan är en av 25 grundskolor i Sverige som erbjuder en 
spetsutbildning. 
Inom spetsutbildningen genomsyras undervisningen av fyra teman:
- globalisering/internationella relationer 
- entreprenörskap
- demokrati 
- hållbar utveckling

Utbildningens innehåll

Spetsutbildningen i samhällskunskap ger en fördjupning i samhällsvetenskapliga 
frågor på ett sätt som ger dig som elev unika möjligheter till bred kunskap. Som 
elev läser du 200 min/v utöver den vanliga undervisningen i SO-ämnena.

Under utbildningen får du som elev ta del av:

· Koppling till näringslivet genom fadderföretag

· Möjlighet att driva företag

· Samarbete och utbyte med Katedralskolan

· Internationellt samarbete

· Gymnasiestudier redan under högstadietiden

Under din grundskoletid kommer du att läsa två gymnasiekurser, 
Entreprenörskap och Internationella relationer.

Spetsutbildningen i samhällskunskap har 26 platser. Ansökan till spetsklass görs 
direkt till skolan på separat blankett senast 29 januari 2017. Blanketten finns på 
skolans hemsida och postas till skolan. 

Till spetsklass fördelas platserna genom att eleverna som sökt kallas till 
tester. Dessa kommer att genomföras lördagen den 4 februari 2017 kl. 13.00 i 
Ånestadsskolans aula. Testet består av frågor som utgår från  FN´s
Barnkonvention.

För de elever som blir antagna till spetsklass stryks de eventuella andra val som 
gjorts i E-tjänsten.
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