
ESTETISKA SKOLAN 

ARVIKA 

Elevanmälan 

Anmälan till Estetiska skolans högstadium. VAR GOD TEXTA! 

Elevinformation 

  

   

  

   

  

Vårdnadshavare 1 

  

   

  

 

Vårdnadshavare 2 

  

   

  

 

Språkval (moderna språk) 

 

 

 

 

 
 

Önskad skolstart 

 

Fr.o.m. år 2006 har vi färdighetsprov i musik och dans, se mer information på baksidan. 
 

____________________ ______________ 
Ort Datum  

_____________________________   _________________________ 
Vårdnadshavares underskrift Vårdnadshavares underskrift 

_____________________________   
Elevens underskrift 

Efternamn Förnamn 

Gatuadress Postnummer Ort 

Personnummer (hela numret) Ev. mobilnummer till eleven 

Efternamn Förnamn 

Mobiltelefon 

Vi önskar att eleven börjar på Estetiska skolans högstadium 

i årskurs_______, höstterminen år_____________ 

Anmälan skickas till: 
Estetiska skolan 
Östra Esplanaden 16 
67132 Arvika 

Mer information: 
www.estetiskaskolan.se 
Du kan också ringa: 
0570-80706 eller 070-2302585 
Eller maila till info@estetiskaskolan.se 

Mvh skolans grundare, konstnärliga 
ledare och rektor: 
Ulrika Hebbe och Lars-Inge Bjärlestam. 

Information och kontakt: 

Efternamn
  

Förnamn 

Gatuadress Postnummer Ort 

Mobiltelefon E-postadress (texta tydligt) 

Nuvarande skola: Nuvarande klassföreståndare/mentor: Klass: 

 
TIPS! 

Fyll gärna i denna 
anmälan online istället. 
www.estetiskaskolan.se 

Gatuadress Postnummer Ort 

Mobiltelefon E-postadress (texta tydligt) 

Vilket språkval har eleven (moderna språk) på nuvarande skola? 

 Franska 

 Spanska 

 Tyska 

 Inget (extra svenska/engelska) 

 Går just nu i åk 5 eller lägre och har inte börjat med 
språkval ännu 

 



 

 

Information om färdighetsprov 
Vi har beslutat, i samråd med Skolverket, att införa färdighetsprov i musik och dans 
fr.o.m. HT 2006. Vi vill dock både förtydliga och betona, att ett prov är till för elevens 
bästa. Eftersom vi är en skola som satsar både tid och resurser på de estetiska 
ämnena, uppstår lätt ett utanförskap hos de elever som inte har något intresse för 
dessa ämnen. Denna känsla vill vi göra allt för att förhindra. Vi vill verkligen betona 
att Estetiska skolan riktar sig till elever med en nyfikenhet och ett intresse för att 
utveckla sina färdigheter inom de estetiska ämnena. 

Vi har diskuterat frågan om färdighetsprov med många berörda föräldrar, och har 
mötts av positiva reaktioner. Det är mycket viktigt att vi tillsammans hjälps åt så att 
provet, för barnens skull, inte förstoras upp.  

Vi specialiserar oss inte i något enskilt estetiskt ämne, som t.ex. enbart sång, utan vill 
istället ge våra elever möjligheten att ta del av alla estetiska ämnen i det dagliga 
arbetet. På samma sätt erbjuder vi inte specialiserad idrottsträning, utan arbetar med 
en allsidig idrottsträning som bygger på rörelseglädje, friskvård och friluftsinriktning. 

 
Dina personuppgifter är säkra hos Estetiska skolan! 
De personuppgifter du lämnar på denna blankett hanteras i enlighet med 
dataskyddsförordningen ”GDPR”. Du kan läsa mer om Estetiska skolans 
personuppgiftshantering på www.estetiskaskolan.se/personuppgifter 
 
 
Mer information, frågor 
För vidare information om skolan, besök gärna vår hemsida www.estetiskaskolan.se  
Vid frågor hör gärna av er! 
 
Lars-Inge Bjärlestam & Ulrika Hebbe 
Rektor, konstnärliga ledare och grundare av Estetiska skolan.  
 
Tel: 0570-80706 

E-post: info@estetiskaskolan.se  


