
 

Hur många elever går det på Kunskapsskolan Enköping? 
- Det går totalt 560 elever på skolan. I årskurs 4-6 är det 240 elever och 320 elever i 

årskurs 7-9. Vi är fyrparallelliga i årskurs 4-6 och från årskurs 7 är det sexparallelligt. 
 

Vilka årskurser har Kunskapsskolan Enköping? 
- Vi har årskurs 4-9 

 
Hur många lärare har ni?  

- Vi har ungefär 35 lärare på skolan (årskurs 4-9). 
 
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 skolans koordinator Maria Asplund, 
maria.asplund@kunskapsskolan.se. 
 

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 Maria Asplund.  

 
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 Maria Asplund.  
 

Hur många elever kommer ni att ta in hösten 2021?  
- Vi kommer att ta in cirka 80 elever i årskurs 4 och 44 elever i årskurs 7. I de andra 

årskurserna tar vi in nya elever vid eventuella avhopp.  
 
Vilka är skoltiderna? 

- Årskurs 4-6:  
Måndag-fredag 08.15- 13.45.  
En dag i veckan är eleven kvar till 15.15 för att ha sitt personliga 
handledningssamtal. 
 

- Årskurs 7-9:  
Måndag och fredag 09.00 - 13.45 
Tisdag - onsdag 09.00 - 15.30 
En dag i veckan kommer eleven att börja 08.15 för att ha sitt personliga 
handledningssamtal. 
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När öppnar och stänger  skolan? 

- Skolan öppnar 07.30 varje morgon och stänger i samband med skoldagens slut. 
 

Finns det fritids på skolan? 
- Nej vi har inget fritids men vi erbjuder elever i årskurs 4-6 att stanna kvar på 

“klubben”. Klubben är kostnadsfri och har verksamhet i samband med skoldagens 
slut. Eleverna meddelar på morgonen om de ska stanna på klubben.  
 

Vilka öppettider har klubben? 
- Klubben är öppen måndag-torsdag 14.00 - 16.00 och på fredagar 14.00 -15.00 

Klubben är inte öppen på lov och studiedagar.  
 
Är elever på kunskapsskolan berättigade till skolskjuts? 

- Alla regler och beslut kring skolskjuts hittar ni på Enköpings kommuns hemsida, 
enkoping.se.  
 

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

 

https://enkoping.se/
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