
 

 
Hur många elever går det på Kunskapsskolan Landskrona? 

- Det går ungefär 350 elever i årskurs 4-9.  
 
Vilka årskurser har Kunskapsskolan Landskrona?  

-  Vi har årskurs 4-9. 
 
Hur många lärare har ni?  

-  På skolan arbetar det cirka 25 lärare. 
 
Hur ställer man sig i kö?  

- Du ställer ditt barn i kö via vår hemsida kunskapsskolan.se. Om du behöver hjälp 
eller har frågor är du välkommen att kontakta koordinator Johanna Malmqvist på 
johanna.malmqvist@kunskapsskolan.se eller på telefonnummer 0733-173469.  

 
Vilken plats har mitt barn i kön?  

- Du kan se din köplats i vårt kösystem som du når via vår hemsida 
kunskapsskolan.se. Om du behöver hjälp eller har frågor är du välkommen att 
kontakta koordinator Johanna Malmqvist på johanna.malmqvist@kunskapsskolan.se 
eller på telefonnummer 0733-173469. 

 
Kommer mitt barn att komma in? 

- Vi tar in elever utifrån vår kö så det beror på din köplats. Om du vill veta hur stor 
chans det är för ditt barn att komma in utifrån ditt barns köplats är du välkommen att 
kontakta koordinator Johanna Malmqvist på johanna.malmqvist@kunskapsskolan.se 
eller på telefonnummer 0733-173469. 

 
Hur många elever kommer ni att ta in hösten 2021?  

- Vi kommer att ta in cirka 40 elever i årskurs 7 och 40 elever i årskurs 4.  
Vi kommer även ta in ströplatser i övriga årskurser. 

 
Måste man anmäla sig till både kommunens och Kunskapsskolans kö? 

- Ja, Landskrona har ett skolval till årskurs 7, där alla måste ansöka till en skola. 
Kunskapsskolans och kommunens köer är inte sammankopplade, så ni får inte 
glömma bort att anmäla er till Kunskapsskolan på vår hemsida. Annars riskerar ni att 
inte få en plats på skolan.  
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Hur arbetar ni med trygghet och trivsel på skolan?  
- Vi arbetar aktivt för att skolan ska vara en trygg och säker plats. När en elev är trygg 

så kommer han/hon att prestera bättre i skolämnena. Vi har bland annat två kuratorer 
på skolan, det gör att vi kan fånga upp elever som är i behov av olika typer av stöd 
på ett tidigt stadium. 

- Varje morgon träffas vi i våra basgrupper (klasser) i 30 minuter. Där tittar vi bland 
annat på nyheterna och har en nyhetsdiskussion. På så sätt får eleverna uttrycka 
sina åsikter vilket ökar toleransen på skolan för allas olikheter. 

- Varje vecka träffar även alla elever sin handledare i ett personligt handledarsamtal. 
Där planerar de veckans målsättningar, men diskuterar även mående och på så sätt 
bidrar det till en ökad trygghet för varje elev. 

- Alla mobiler samlas också in på morgonen och eleverna återfår dem när skoldagen 
är slut. Det gör att vi inte har kränkningar på sociala medier under skoldagen och 
eleverna kan istället koncentrera sig på sina studier. 

 
 
Du hittar svar på fler vanliga  frågor här:  Frågor och svar.  
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