Fotbollsprofil
Kunskapsskolan Täby

Fakta om Kunskapsskolan Täby
• På Kunskapsskolan får varje elev en personligt utformad utbildning där elevens
individuella förutsättningar och prestationer står i fokus
• Är en allmän friskola öppen för alla elever
• Är avgiftsfri och finansieras med kommunal skolpeng
• Följer den nationella läroplanen, deltar i nationella prov och följer det nationella
betygssystemet
• Ingår i Kunskapsskolan som är landets ledande friskola med 28 grundskolor och
8 gymnasier, 10 000 elever och 900 medarbetare

Kunskapsskolan Täby
Maskinvägen 4, 183 53 Täby
tfn: 08–506 911 10
www.kunskapsskolan.se
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Fotbollsprofil
från skolår 6
Kunskapsskolan Täby erbjuder en utbildning med fotbollsprofil
från årskurs 6 i samarbete med Svenska fotbollsakademin.
På Kunskapsskolan utgår vi ifrån hur du lär dig och vad du behöver för att lyckas med
dina studier. Hos oss är klasserna små och du har en personlig handledare som stöttar
och inspirerar. Här blir alla elever sedda och utmanade. Trivseln är hög och betygssnittet
för Kunskapsskolans nior är högre än genomsnittet. Vårt arbetssätt ger dig goda
förutsättningar att satsa på skolan och samtidigt utvecklas som spelare.
Fotbollsundervisningen äger rum två gånger i veckan på skoltid. Förutom att spela ingår
fysisk träning, kost och friskvård i undervisningen. Träningen äger rum på den nyanlagda
konstgräsplanen i Hägernäs eller på Näsbydals konstgräs. Under vintersäsongen tränar
vi i skolans idrottshallar.
”Vårt samarbete med Kunskapsskolan Täby innebär att vi kan erbjuda ännu
fler elever den bästa individuella fotbollsutbildningen som finns i Sverige.
Vi är väldigt glada och ser fram emot ett samarbete som håller hög kvalité.”
Stefan Burman, skolansvarig på Svenska Fotbollsakademin.
Kontaktpersoner
Om du har frågor om fotbollsprofilen är du välkommen att kontakta Nils-Åke Snäcke via
mail: nils-ake.snacke@kunskapsskolan.se eller telefon 08-506 911 22 alt 0733-13 71 43.
Ansökan
Anmälan till fotbollsprofilen sker direkt till skolan, i samband med ansökan.

Om SvFA
Svenska Fotbollsakademin (SvFA) är ett utbildningsföretag inriktat på fotboll. SvFA erbjuder individuell
spelarutbildning och ledarutbildning på 23 skolor i landet. På Kunskapsskolan finns SvFA även i Örebro.

Lyckas med
både studier
och fotboll
”Det finns nog elever som
har potential att spela i
allsvenskan och alla vill
nå dit. Men de flesta som
väljer Kunskapsskolans
fotbollsprofil gör det
för att lyckas med sina
studier och sin fotboll.”
Nicolina och Samuel, går på
Kunskapsskolans fotbollsprofil

