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SVERIGES LEDANDE
IDROTTSSKOLA 4-9

Antagningsprocessen inför hösten 2022
Prolympia är grundskolan för dig som gillar idrott och hälsa. Här får du kunskaper för livet stärkta av
idrottens positiva effekter på din personliga och fysiska utveckling. Hos oss är eleven alltid I centrum och vi
strävar efter att du ska trivas, ha roligt och utvecklas inom både skola och idrott. Vi sätter alltid
kunskapsmålen i främsta rummet.
Skolan är i helt nyrenoverade lokaler i närheten av SMHI (Folkborgsvägen 23) Här har vi närheten till
Himmelstalundsområdet, fräscha moderna lokaler som vi själva fått anpassa efter vår verksamhet samt en
nybyggd skolgård.
Vi vill nu informera er hur antagningen går till och vad som händer under hösten.
(Specialidrottsintroduktion innebär att vara med ett pass i nån av de ca 15 olika specialidrotter vi har på
skolan, det gäller år 7, år 4 har istället ett eget idrottspass)
Vecka 40 – Anmälan till informationskväll och specialidrottsintroduktionen skickas ut via mail
Vecka 42 – Informationsmöte genomförs på Folkborgsvägen 23 den 21 oktober
Vecka 44-45 – Inbjudan till introduktionssamtal skickas ut
Vecka 45-46 - Specialidrottsintroduktion genomförs enligt tidigare anmälan
Vecka 47-48 - Introduktionssamtal genomförs
Vecka 49-50 - De första antagningsbeskeden skickas ut
För att bli erbjuden en plats hos oss ska eleven ha deltagit vid ett av tillfällena för specialidrottsintroduktion
(allmän idrott för blivande år 4) samt elev och minst en vårdnadshavare ska ha kommit på
introduktionssamtalet och informationsmöte (alternativt anmält förhinder till informationsmöte). Vi följer
alltid kön, men kräver även det ovan då det är viktigt för att veta vad det innebär att vara elev hos oss.
Inför höstterminen 2022 kommer vi ta in två nya klasser i år 4 samt två nya klasser i år 7.

Vi ser fram emot att få träffa er under hösten!
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