ANSGARSKOLORNA
ANSÖKNINGSHANDLING /
REGISTRERING

1. Elevinformation (Använd gärna bläckpenna när du fyller i blanketten)
Elevens fullständiga namn (stryk under tilltalsnamnet):
Förnamn:______________________________________________________________________________
Efternamn:_____________________________________________________________________________
Adress:__________________________________________________________________
Postadress:_______________________________________________________________

Personnummer:

⬜

20▢▢▢▢▢▢ - ▢▢▢▢

⬜

Hemspråk om annat än svenska: ______________________________________________
Flicka

Pojke

Söker till årskurs:

___________ läsåret: 202_____/_2_____

Tidigare skola/or:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Tel. till senaste skola: ________________________________________________________
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2. Kontaktuppgifter
Vårdnadshavare 1:
Förnamn:___________________________ Efternamn:_____________________________

19▢▢▢▢▢▢ - ▢▢▢▢

Personnummer:

Kvinna

⬜

Man

⬜

Mejladress: ______________________________ Telefon: __________________________
Ev kommentar:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Vårdnadshavare 2:
Förnamn:___________________________Efternamn:_____________________________

Personnummer:

Kvinna

⬜

Man

19▢▢▢▢▢▢ - ▢▢▢▢

⬜

Mejladress: ______________________________ Telefon: __________________________
Ev kommentar:____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Våra kontaktuppgifter får lämnas ut till klassen (klasslista):
Om nej: kontaktuppgifter får lämnas ut till klassföräldrar
Mitt barn får delta i den allmänna skolfotograferingen:
(Det innebär även att era kontaktuppgifter lämnas till skolfotografen
och att eleven finns med i skolkatalogen)
Mitt barn får finnas med på foton som tas för hemsida, annonser etc.
Mitt barn får åka med i privata bilar vid olika typer av skolutflykter
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⬜ ⬜
⬜ ⬜
⬜ ⬜
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

⬜ ⬜
⬜ ⬜
Ja

Nej

Ja

Nej

3. Inriktningsval slöjd (gäller endast åk 7 - 9, om ej val gjorts tidigare)

⬜
⬜

Önskar läsa följande inriktning i slöjd:

Träslöjd
Textilslöjd

4. Språkval (gäller endast åk 6 - 9, om ej val gjorts tidigare)

⬜
⬜
⬜
⬜

Önskar läsa detta moderna språk:

Spanska
Tyska
Franska
Extra svenska istället
för moderna språk

5. Övrigt
Modersmålsundervisning önskas på följande språk:
Studiehandledning på modersmålet önskas:

⬜

⬜

__________________________
Ja

Nej

Förhållanden som kan påverka skolgången:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Elevens val
Enligt skollagen och skolförordningen (9 kap. 8 § skolförordningen och 10 kap. 4 §
skollagen) ska alla skolor anordna elevens val i syfte att fördjupa och bredda elevens
kunskap i ett eller flera ämnen.
Ansgarskolorna läser en fördjupad och utökad kurs i religionskunskap med inriktning
kristendomskunskap. Kursen är utformad i enlighet med läroplanens mål och inriktning för
religionskunskap i Lgr 11. Kristendomskunskapen är ett kunskapsämne och undervisningen
är helt icke-konfessionell.
När du väljer Ansgarskolorna väljer du också att läsa den fördjupade religionskunskapskursen inom ämnet “elevens val”, på samma sätt som du läser en fördjupad/utökad
kurs i idrott på en skola med idrottsinriktning, eller musik på en skola med musikinriktning.
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7. Skolans profil, ordningsregler, konfessionella inslag och övrig information
a) Ansgarskolorna vilar på en kristen etisk värdegrund och har följande
målsättningar:
●
●
●
●
●
●

Att ge varje barn och elev en kristen grund att bygga på
Att utveckla en god karaktär hos varje barn och elev
Att varje barn och elev når en god kunskapsnivå och utvecklar sin fulla
potential
Att skapa arbetsro i en trygg miljö
Att hjälpa barn och elever att utvecklas till engagerade samhällsmedborgare
Att bygga en god skola utifrån mål och föreskrifter

b) Ansgarskolornas profil är allmänkristen och vilar på den för alla kristna
gemensamma apostoliska trosbekännelsen.
Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den
helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och
begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån
igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund,
syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
c) Respekt för varje elevs personliga integritet
Ansgarskolorna står för saklighet, allsidighet och respekt för den personliga
integriteten i all undervisning och utbildning. Skolorna och all dess personal ska alltid
och i alla lägen visa full respekt för elevernas livsval och personliga integritet. Alla
elever, oavsett livsåskådning, ska känna sig lika hemma och välkomna på
Ansgarskolorna, och respekteras fullt ut för sina åsikter, sin livsåskådning och sin tro.
Vi förväntar oss att alla som är knutna till skolan, både elever och personal, bemöter
varandra med respekt och hövlighet, och tar avstånd från alla former av kränkningar.
Ansgarskolorna arbetar mot all form av diskriminering utifrån kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
d) Ledord
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Ansgarskolorna har tre ledord: respekt, uthållighet och barmhärtighet. Dessa
tre karaktärsdrag vill vi ska prägla skolandan, skolmiljön och alla relationer i
skolan. Det är värden som skapar en lugn, trygg och inkluderande miljö där alla kan
trivas och utvecklas. Betoningen på dessa karaktärsdrag och värden är också något
som eleverna kommer ha stor nytta av att ha med sig genom livet.
e) Digitala lärplattformar
Ansgarskolorna använder sig av den digitala lärplattformen Quiculum där du kan
anmäla frånvaro, se elevernas scheman och följa ditt barns resultat i skolan.
För inlämningsuppgifter och läxor använder vi oss av den digitala plattformen Google
Classroom. Användandet av Classroom ökar med elevernas ålder.
Vi använder oss även av andra elektroniska plattformar, som t ex Urkund.
e) Skolans ordningsregler
Varje skolenhet har ordningsregler som tas fram av rektor i samråd med personal och
elever. Dessa ordningsregler/trivselregler finns uppsatta i varje klassrum och ligger
som bilaga längst ner i denna ansökningshandling.
En regel vi har på alla Ansgarskolorna är: “mobilförbud på skoltid” eftersom vi har
sett att mobilen är ett störande moment under skoldagen och att mobilförbudet
minskar risken för kränkningar i sociala medier. Mobiler får endast användas på
skolan om lärare godkänner det som en del i den pedagogiska verksamheten.
f) Värdegrundstimme
Eftersom skolan vilar på kristen värdegrund så har vi en extra lektion utanför
timplanen som kallas "Värdegrundstimme", förkortat VeTe. VeTe hålls ofta i
andaktsform och inleds med sång och bön.
Värdegrundstimmen innehåller bland annat genomgång av skolans arbete med
karaktärsdrag utifrån skolans målsättningar, där vi går igenom ett karaktärsdrag varje
månad som t ex ärlighet, uthållighet, initiativförmåga, osjälviskhet, självbehärskning,
medmänsklighet, frimodighet och entusiasm.
Värdegrundstimmen tar också upp etiska frågor av olika slag, som t ex vår plan mot
diskriminering och kränkande behandling, och frågor som barnen möter i sin vardag
som miljöfrågor, immigration, familjefrågor, jämställdhet etc utifrån den kristna etiken
som sammanfattas i den gyllene regeln: "allt vad ni vill att människor ska göra mot er
ska ni också göra mot dem".
Vidare tar värdegrundstimmen upp de kristna högtiderna och förklarar deras
innebörd, historia och hur de idag är en del av vårt kulturarv. Vid dessa olika tillfällen
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sjungs ofta sånger som illustrerar det som talas om utifrån den rika kristna
sångskatten.
Ungefär en gång i månaden har Ansgarskolornas skolor i årskurserna F-6 ett så
kallat "chapel" på tiden för värdegrundstimmen, vilket är en form av "skolgudstjänst"
där vi har besök av t ex en barnpastor eller ungdomspastor.
Kontakta gärna skolan om du har frågor kring VeTe.
g) Övriga konfessionella inslag
Alla klasser har en kort morgonsamling varje morgon där vi repeterar veckans
bibelord och ber en bön. Vi ber också en bordsbön innan lunch.
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8. Underskrifter

⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜

Jag har läst och förstått all ovanstående information om skolans profil och
ordningsregler, och förstår att både elev och vårdnadshavare aktivt behöver
samarbeta med skolan för att upprätthålla dessa ordningsregler.
Jag förstår att jag när jag väljer Ansgarskolorna väljer jag att läsa ämnet “elevens val”
som en fördjupning av ämnet religionskunskap enligt ovan.
Eftersom skolan vilar på kristen värdegrund accepterar jag att mitt barn/jag som
elev närvarar på morgonbön, skolgudstjänster, värdegrundstimmar och andra
samlingar med konfessionella inslag.
Jag önskar istället kontakt med skolan angående de konfessionella inslagen.

⬜

Jag intygar att de uppgifter jag lämnat är sanningsenliga och att jag inte har utlämnat
något av vikt.
Jag godtar att Ansgarskolorna kontaktar eventuellt tidigare skolor och begär ut all
information som är relevant för mitt barns skolgång på Ansgarskolorn.
Jag förstår och godtar att Ansgarskolorna använder mina personuppgifter i skolans
administrativa register och i relevanta datasystem för journalhantering och
pedagogisk verksamhet i enlighet med GDPR-förordningen.

Datum: 202_____ -_______ - _______
Elevens namnunderskrift:
_________________________________________________________________________
Namnunderskrift vårdnadshavare 1:
_________________________________________________________________________
Namnunderskrift vårdnadshavare 2:
_________________________________________________________________________

Sänd ansökan till:

Ansgarskolorna
Box 17
751 03 UPPSALA
018-16 14 00
info@ansgarskolorna.se
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Bilaga: Ordningsregler
På vår skola…
… tror vi att alla kan lyckas med sitt skolarbete.
● Skolreglerna finns för att skapa förutsättningar för det.
… arbetar vi utifrån Ansgarskolornas ledord:
● Respekt – uthållighet – barmhärtighet.
… visar vi respekt för andra i ord och handling.
● Vi följer skolans ordningsregler.
● Vi visar respekt för lärare och personal.
● Vi visar respekt för våra kamrater – här ska alla trivas i en god arbetsmiljö. Vi
● motarbetar alla former av mobbning och trakasserier. Om du ser någon som
● blir illa behandlad kontakta en vuxen på skolan.
● Vi tar av ytterkläder utanför klassrum, matsal och aula för allas trevnad och säkerhet.
● Vi använder samtalston inomhus. Högljudd lek sker utomhus.
● Vi använder ett vårdat språk utan svordomar och kränkande ord. Alla former av
försäljning elever emellan under skoltid och på skolans område är förbjuden för att
inte skapa konflikter.
… tar vi vara på lektionstiden.
● Vi kommer i tid till lektionen och tar med det vi behöver för skolarbetet.
● Vi hälsar på läraren när vi går in i klassrummet.
● Vi följer de gemensamma klassrumsreglerna.
● Vi deltar aktivt i lektionsarbetet.
… är vi utomhus på raster och håller oss inom skolans område. (åk F-6)
… är vi rädda om skolans material, utrustning och lokaler.
● Vi skräpar inte ner varken inne eller ute på skolgården utan lägger allt skräp i
● papperskorgarna.
● Vi klottrar inte på bänkar, skåp, väggar eller någon annanstans i skolan.
● Skadegörelse ska inte förekomma.
… har vi mobilfritt.
● Mobilen ska inte användas under skoldagen
… använder vi inte tuggummi eller godis. ( åk F-6)
… använder vi inte tobak, alkohol eller droger
● Användning eller innehav av tobak, alkohol eller droger under skoltid är förbjudet.
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