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Till vårdnadshavare för elever 

som börjar åk 7 hösten 2016 

 

Välkommen till Österslättsskolan och till att göra valen 

inför hösten 2016 

Arbetet med organiseringen av årskurs 7 inför läsåret 2016-2017 påbörjas nu 

och vi önskar därför att du tar del av det bifogade informationsmaterialet; 

broschyr om Österslättsskolan och dess profiler, inbjudan till Öppet Hus samt 

blankett där eleven fyller i sitt språkval, slöjdval samt profil.  

Har ni frågor angående vår verksamhet eller de olika valen går det bra att 

kontakta oss på 0454-81330 eller mail osterslattsskolan@utb.karlshamn.se 

Valblanketten lämnas senast den 8 mars 2016 till klasslärare. 

Väl mött den 18 februari på Öppet Hus och 

Välkommen till Österslättsskolan! 

 

Vänliga hälsningar 

Karlshamn 2016-01-25 

 

Marit Gustafsson Björverud            Gurli Lindvall                                   

Rektor Österslättsskolan             Rektor Österslättsskolan  

 

 

 

http://www.karlshamn.se/
http://www.osterslattsskolan.se/
mailto:osterslattsskolan@utb.karlshamn.se


 

  
 

 
Utbildningsförvaltningen · Österslättskolan 

E Dahlbergsvägen 14 · 374 81 Karlshamn · Tel 0454-81330 · Fax 0454-81350 
E-post: osterslattsskolan@utb.karlshamn.se ·  

Hemsida: http://www.karlshamn.se www.osterslattsskolan.se  
 

 

Till vårdnadshavare för elever som 

börjar åk 7 hösten 2016, vilka önskar 

skolplacering utanför sitt 

upptagningsområde 

Välkommen till Österslättsskolan och till att göra valen 

inför hösten 2016 

Arbetet med organiseringen av årskurs 7 inför läsåret 2016-2017 påbörjas nu 

och vi önskar därför att du tar del av det bifogade informationsmaterialet; 

broschyr om Österslättsskolan och dess profiler, inbjudan till Öppet Hus samt 

blankett där eleven fyller i sitt språkval, slöjdval samt profil. 

Ditt barn är folkbokfört utanför skolans upptagningsområde. Skolvalet är fritt, 

men vi vill informera om att kommunen inte har skyldighet att tillhandahålla 

skolskjuts om man väljer en skola utanför sitt upptagningsområde. 

Har ni frågor angående vår verksamhet eller de olika valen går det bra att 

kontakta oss på 0454-81330 eller mail osterslattsskolan@utb.karlshamn.se 

Valblanketten lämnas senast den 8 mars 2016 till klasslärare. 

Väl mött den 18 februari på Öppet Hus och 

Välkommen till Österslättsskolan! 

 

Vänliga hälsningar 

Karlshamn 2016-01-25 

 

Marit Gustafsson Björverud  Gurli Lindvall                     

Rektor Österslättsskolan   Rektor Österslättsskolan 
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