Bli ditt bästa i fotboll och skola!
Fotbollsakademi för flickor och pojkar på Västerskolan
– ett samarbete mellan Malmö FF och Hässleholms kommun
En fotbollsakademi startade på Västerskolan höstterminen 2016. Det är ett samarbete
mellan Malmö FF och Hässleholms kommun.
För elever som börjar årskurs 7 hösten 2017
Du, som är intresserad av att spela fotboll och ska börja årskurs 7 hösten 2017, är välkommen att skicka in en intresseanmälan. Fotbollsakademin är öppen för både flickor och
pojkar. Maximalt 26 elever i årskurs 7 kommer att bli antagna till akademin.
Intresseanmälan för elever som redan går på Västerskolan
Om du redan går på Västerskolan, skickar du ändå in blanketten för intresseanmälan.
Intresseanmälan för elever, som inte går på Västerskolan
Genom att du skickar in en intresseanmälan till Fotbollsakademin, gör du samtidigt ett
skolval. Du måste därför ange om du vill gå på Västerskolan oavsett om du antas till
Fotbollsakademin eller inte genom att fylla i ”ja” eller ”nej” på blanketten. Om du tackar nej
till skolbyte om du inte blir antagen till Fotbollsakademin, behöver du inte göra något
ytterligare. Om du önskar byte till annan skola än din nuvarande, om du inte blir antagen,
måste du även fylla i en skolvalsansökan (länk till hemsidan) till den önskade skolan.
Observera att blanketten måste skrivas ut och undertecknas av elevens vårdnadshavare.
Om eleven har två vårdnadshavare ska båda skriva under.
Målsättning med Fotbollsakademin
Grundidén med Fotbollsakademin är att ungdomar ska ges goda möjligheter att kombinera
studier med fotbollsträning. Du får möjlighet att ”bli ditt bästa både i skola och fotboll”!
Du måste kunna ta ett stort ansvar för både dina studier och din fotbollsträning. Fotbollsakademins främsta mål är att alla elever ska bli godkända i samtliga ämnen och därmed bli
behöriga för alla nationella gymnasieprogram. Skolarbetet kommer i första hand. För att få
delta i träningarna måste skolarbetet skötas.

Tidsplan 2017


Informationsmöte för intresserade 18 januari kl 18.00
i Västerskolans aula, Mellankullagatan 11, Hässleholm
Representanter för Malmö FF och Västerskolan berättar mer om Fotbollsakademin.



Sista anmälningsdag för intresseanmälan och skolval 15 mars



Provspel på konstgräsplanen på Österås
- 14 februari kl 13.00-15.00 och
- 8 mars kl 13.00-15.00
Alla, som är intresserade av att söka till MFF:s fotbollsakademi på Västerskolan, är
välkomna till provträning. Skicka in en intresseanmälan senast 8 februari. Du använder
samma blankett som för skolvalet.



April
Besked lämnas, om vilka som har blivit antagna till Fotbollsakademin.



3 maj kl 18.00
Alla elever, som har blivit antagna och deras föräldrar, bjuds in till ett informationsmöte
i Västerskolans aula, Mellankullagatan 11, Hässleholm.



Augusti
Fotbollsakademin startar på Västerskolan.

Kontaktinformation
Dan Olofsson, fritidspedagog och fotbollsinstruktör vid Västerskolan
dan.olofsson@hessleholm.se
Mobil 0733 70 33 44
Jörgen Ohlsson, fotbollsinstruktör Malmö FF
jorgen.ohlsson@mff.se
Mobil 0733 14 75 87
Kristina Liljerup, rektor för Västerskolan
kristina.liljerup@hessleholm.se

Tel 0451 26 79 06

Mer information
Här hittar du mer information om Malmö FF:s fotbollsakademier.
http://www.mff.se/sv-SE/i-samhallet/fotboll/fotbollsakademier

