
 

Information till vårdnadshavare vars barn börjar åk 7 ht-22 

 
Hej! 

Skolvalet för barn i åk 6 är pågående och pga. av att vi rektorer för åk 7–9 på Norrstrandsskolan ej 

kunnat besöka era barn detta år förmedlar vi här lite information till er. Våra upptagningsskolor i det 

fria skolvalet är Norrstrandskolan 4–6, Skattkärrsskolan och Herrhagsskolan.  

Klasslärarna för åk 6 på samtliga skolor har tagit del av information från oss vilken de ha delgivit era 

barn. En del frågor har kommit från eleverna via sina lärare vilka vi har svarat på. Det finns alltid 

många frågor rörande förhållningsregler kring den ökade frihet som högstadiet innebär. När vi träffade 

elever under föregående läsår landande våra diskussioner i nedanstående punkter:  

- Nya klasser 

- Fler lärare 

- Specialsalar  

- Raster, kafeteria och tillåtelse att lämna skolgården 

- Skåp 

- Hemklassrum 

- Schemat 

- Studie- och yrkesvägledning 

- Valmöjligheter, elevens val och profiler 

- Studiehjälp 

Större delen av ovanstående information sammanfattas i filmen om Norrstrandsskolans högstadium 

som gjordes under våren -2020. Se den via länken nedan: 

https://www.youtube.com/watch?v=NtLtr985OdY&feature=youtu.be 

Vanliga frågor rör självklart en hel del funderingar rörande sammansättningen av de nya klasserna. 

”När får vi reda på de nya klasserna?” ”Hur många av mina nuvarande klasskamrater kommer jag i 

samma klass som?” ”Får man välja några kompisar man vill gå med?” Som svar på detta garanterar vi 

dem att de som känner dem och vet hur de fungerar tillsammans kommer att göra val som anses gynna 

dem och deras lärande. Inga val av kompisar får göras och de nya klasserna tillkännages så snart nästa 

års organisation ligger färdig, vanligtvis runt v.22. 

Organisation 
På högstadiet går ca 500 elever indelade i två skolenheter och över fyra arbetslag. Enheterna består av 

två arbetslag vardera. Till varje arbetslag hör ca 10 lärare och 125 elever. Elevhälsoteamet arbetar över 

båda enheter. Skolans fyra arbetslag är namngivna efter de fyra elementen Aqua, Ventus, Terra och 

Ignis. Vi rektorer, Michael Lidström och Anna Prochazka är rektorer för en enhet vardera.  

Kommande aktiviteter 
När skolvalet är avslutat inväntar vi listorna över de elever som sökt oss. Dessa är oss tillhanda runt 

v.12. När vi har dessa kommer vi att skicka ut ett riktat informationsbrev till er vars barn ska börja hos 

oss till hösten. Vecka 10 planerar vi för ett öppet hus då ni kan komma och besöka skolan, elevhälsan 

och våra elevassistenter och socialpedagog. Mer om vad som gäller Norrstrandsskolans profiler går att 

läsa nedan. 

https://www.youtube.com/watch?v=NtLtr985OdY&feature=youtu.be


 
Digitalt skolval 
Skolvalet måste göras av alla. Detta innebär att de elever som önskar gå på Norrstrandsskolan måste 

välja skolan trots att de redan går på en skola som tillhör upptagningsområdet.  

Hur skolvalet görs och mer information om detta kan du läsa via länken nedan.  

Välja skola i Karlstad 

 

Engelskklass och Musikklass 
Engelskklass 
Om ditt barn önskar gå i engelskklass på Norrstrandsskolan väljer ni ”Norrstrandsskolan” i det digitala 

skolvalet. Antagning sker utifrån gällande urvalsgrunder vilka kan läsas mer om längre ner.  Enligt 

urvalsgrunderna ges elever som har Norrstrandsskolan som sin garantiskola förtur framför sökande 

som har en annan garantiskola. 

Om ditt barn får en placering på Norrstrandsskolan kommer hen under våren få möjlighet att lämna en 

intresseanmälan om att gå i engelskklass. Hur denna intresseanmälan görs och vad det innebär att gå i 

engelskklass informeras ni om i ett särskilt utskick så snart vi ser vilka som har valt skolan. De som 

lämnar en intresseanmälan kontaktas av skolan för ytterligare information innan dess att 

klassplaceringarna görs. 

Observera att skolan av organisatoriska skäl kan välja att ej starta engelskklasser. Det är alltså aldrig 

en garanti att få gå engelskklass trots att du blir antagen till Norrstrandsskolan. 

Musikklass 

Musikklasserna på Norrstrandsskolan startar redan från åk 4 men i mån av plats går det även att söka 

via ett färdighetsprov inför åk 7.  

Om ditt barn önskar börja musikklass på Norrstrandsskolan väljer du ”Norrstrandsskolans musikklass” 

i skolvalet.  

När skolvalet har stängt kommer elever som valt musikklass få en inbjudan till att göra färdighetsprov. 

Efter att färdighetsprovet är genomfört ni besked om huruvida elever kom in eller inte. Har barnet inte 

kommit in får det en plats på en skola utifrån hur ni rangordnat dessa i skolvalet.  

Musikklasserna tar emot elever från andra kommuner i mån av plats.  

 

Avslutningsvis  

Vi hoppas att denna information har givit er lite mer på fötterna såhär mitt i era barns så viktiga 

skolval.  

Om ni har ytterligare funderingar är ni välkomna att kontakta oss med era frågor. Våra 

kontaktuppgifter hittar ni nedan samt på vår hemsida.  

Vi hoppas att vi ses live till hösten då ditt barn har börjat i åk 7 hos oss.  

Med vänliga hälsningar, 

Michael Lidström och Anna Prochazka 

https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/Grundskola/Val-av-skola/


 
 

Kontaktuppgifter 

Michael Lidström  

Rektor Norrstrandsskolan (Aqua och Ventus) 

michael.lidstrom@karlstad.se 

Tel: 054-540 82 32 

Anna Prochazka 

Rektor Norrstrandsskolan (Terra och Ignis) 

anna.prochazka@karlstad.se 

Tel: 054-540 36 80 
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