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Inför önskemål av skola till årskurs 7 har 

 

Ekholmsskolan 
 

 

 

Informationskväll 
 

 

Onsdag den 15 januari 2020 
 

Klockan 18.30 - 20.30 
 

Under kvällen har vi: 

Presentation av skolan 

Utställningar 

Lektioner 

Laborationer 

Kafé 

Musikunderhållning 

 

Presentation av Fotbollsprofil  

Presentation av inriktning Naturvetenskap och Matematik    
 

 



    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Ekholmsskolans fotbollsprofil 

 
Fotbollsprofilen på Ekholmsskolan vänder sig till Dig som är en ambitiös fotbollsintresserad 

tjej eller kille och som spelar fotboll i ett klubblag. Du ska ha en stor vilja att utveckla och 

utbilda Dig som fotbollsspelare. Kombinationen med skola och fotboll ger Dig en unik 

möjlighet att få en bra utbildning och samtidigt kunna utveckla din talang i ett intresseområde. 

 

Fotbollsprofilen på Ekholmsskolan ger dig ett alternativ med skola i kombination med 

fotbollsprofil. 

 

 

Fotbollsträningen 
 

Ska ge Dig som fotbollsspelare möjligheten att utöka och komplettera din egen 

klubblagsträning med ett tillfälle per vecka. 

 

Träningen är inriktad på utveckling av individens tekniska och taktiska färdigheter 

 

Träningen syftar också till att utveckla ledarskap, både genom att leda Dig själv och andra. 

 

Att få spelare att bli medvetna om betydelsen av kost, träning, vila och återhämtning är en 

central del i fotbollsutbildningen. 

 

Förutsättningar 
 

I omedelbar närhet till skolan finns tillgång till konstgräsplan, naturgräsplaner samt en stor fin 

idrottshall. 

 

 

Instruktörer 
 
Fotbollsträningen sker under ledning av kvalificerade personal med lång erfarenhet av både 

läraryrket och som tränare inom fotboll. Våra fotbollsinstruktörer är anställda på skolan vilket 

ger en god möjlighet att lära känna fotbollsspelaren och eleven samt få en bra helhetsbild av 

studiesituationen hos varje individ.   

 

  



    

Ekholmsskolan 
 

Trivsel och trygghet en förutsättning för kunskap och lärande 
 

För oss är trivsel och trygghet den grund som lärandet vilar på. Vi diskuterar regelbundet 

gemensamma frågor som etik och moral, kamratskap och arbetsklimatet i klassrummet.  

 

Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska förstå vad som krävs för att utvecklas 

kunskapsmässigt. Personalens utbildning och höga kompetens bidrar till detta. 

 

I undervisningen utgår vi från tydliga pedagogiska planeringar i alla ämnen. Vi eftersträvar en 

tydlig och strukturerad undervisning men också att eleverna är delaktiga i planeringen av 

innehåll och arbetsätt i sitt skolarbete.  

 

Vi använder oss av ett digitalt verktyg för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling. 

Inför utvecklingssamtalet får elev och förälder tillgång till skolans dokumentation. 

 

För att nå ett bra resultat eftersträvar vi en bra samverkan mellan hem och skola. Vi har 

kontinuerlig kontakt med hemmet, vi bjuder in till föräldramöten varje termin och genomför 

utvecklingssamtal där elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling står i centrum. 

 

Skolledning, kurator, skolsköterska och skolpsykolog bildar skolans elevhälsoteam. 

Tillsammans med övrig personal arbetar teamet för elevernas sociala och kunskapsmässiga 

utveckling. 

 

Skolan har många fina traditioner och trivselaktiviteter som skapar en lustfylld variation i 

elevernas vardag. 

 

Våra välutrustade lokaler lägger grunden för en bra undervisning i de praktiskt - estetiska 

ämnena och i idrott. 

 

Vi erbjuder inriktning mot naturorienterande ämnen och matematik. Detta innebär att eleverna 

har mer tid per vecka i matematik och naturorienterande ämnen. Våra välutrustade lokaler i 

naturvetenskapliga ämnen bidrar till att undervisningen håller en hög standard i dessa ämnen.  

 

Från och med läsåret 2013-2014 erbjuder vi fotbollsprofil.  

 

På skolan finns grundskolan, grundsärskola, grupp för autistiska elever. Skolan har totalt cirka 

380 elever. 

 

Välkommen 
 

Magnus Thor 

Rektor 

 

Hemsida: http://www.linkoping.se/ekholmsskolan 


