
Tycker du om att idrotta?
Vill du lära dig mer om idrott och hälsa?
I så fall kan Södertälje idrottsklasser vara något för dig. Du som går i  

årskurs 3 eller 6 kan söka till Södertälje Idrottsklasser till hösten 2017.

Södertälje 
idrottsklasser

Rosenborgskolan
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Vad är idrottsklasserna?
Alla som går i årskurs 3 eller 6 kan söka  

till Södertälje idrottsklasser, som finns på 

Rosenborgskolan.

 I idrottsklasserna får grundskoleelever i  

årskurs 4–9 en utökad och fördjupad idrotts

undervisning. Vår inriktning är idrotten i all 

dess bredd från åk 4 och från åk 7 kan man

välja att vidarutveckla sig i sin egen idrott i

samarbete med Södertäljes idrottsklubbar.

När du söker klubbprofil krävs att du är en 

aktiv medlem i den idrottsföreningen.. 

 Vi arbetar också mycket med ledarskap 

samt med hälsa och näringslära. Vi bjuder  

in till föreläsningar med spännande idrotts

personligheter eller idrottsexperter en  

gång per termin. 

 Vi följer läroplanen för grundskolan men 

schemat är anpassat för att ge plats åt mer 

idrott. Vi har i åk 4–6 50 min idrott per dag, 

4 dagar per vecka. I åk 7–9 har vi 60 min pass 

med idrott 4 dagar i veckan, varav 2 tillfällen 

kan vara med idrottsföreningens tränare om 

du väljer en inriktning. En mer detaljerad 

timplan finns på Rosenborgskolans hemsida: 

www.sodertalje.se/rosenborgsenheten.

Antagning 
Antagning till idrottsprofilen sker genom sär

skilda färdighetsprov/intervjuer. Kallelse till, 

samt information om hur de går till skickas  

ut efter att vi fått in din ansökan. Färdighets

proven kommer att äga rum mellan v. 10–16

Idrotter vi idag erbjuder är:
•   Dans med Jam dansstudio

•   Basket

•   Fotboll

•   Ishockey

•   Simning

•   Simhopp

•   Innebandy

•   Volleyboll

Ansökan
Ansök genom att fylla i och skicka  

in talongen här intill.

Sista ansökningsdag: 10 februari 2017.

Informationsträffar  
den 2 februari 2017
•   Åk 4 kl. 18.00

•   Åk 7 kl. 19.00

Plats: Rosenborgskolans matsal

Kontaktuppgifter
Telefon: 08523 06161 (idrottsexpeditionen),

08523 015 02 (skolexpeditionen)

E-post: sodertaljeidrottsklasser@sodertalje.se

Adress: Erik Dahlbergs väg 9,  

152 40 Södertälje

Välkommen att söka till  
Södertälje idrottsklasser!



Södertälje kommun
151 89 Södertälje
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