
Öppet hus
för blivande sexor, sjuor 

och deras målsmän 

Tisdag 3 december
kl. 18.00 – 20.00

Välkommen till



ÖSTERSLÄTTSSKOLAN
Erik Dahlbergsvägen 14
374 34 Karlshamn
0454-813 30
osterslattsskolan.se

Bibliotekarie: Vår bibliotekarie finns varje 

dag i vårt bibliotek. Hon är en viktig resurs 

i det dagliga arbetet på skolan både när 

eleverna vill ha tips om böcker, men också 

genom att samarbeta med lärarna för att 

utveckla elevernas förståelse och kunskap 

kring informationssökande och källkritik.

 

Välkommen till
Österslätts-

skolan läsåret
20/21

Fritidsledare:  ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Skolvärdar: arbetar för en 

trygg och lugn miljö i våra 

gemensamma  utrymmen, 

som elevcafé och korridorer. 

SYV: Vår SYV informerar om och administrerar den praktiska arbetslivsorienteringen (PRAO) samt vägleder och informerar inför gymnasievalet bland annat genom enskilda samtal. 

IKT: IKT är ett naturligt verktyg för lärande 

och vi utnyttjar alla möjligheter som digitali

sering erbjuder. 

Vi är EntillEn skola där varje elev har en 

egen Chromebook som arbetsredskap 

och möter interaktiva läromedel i under

visningen på skolan. IKT pedagog och IT 

tekniker finns i skola och är behjälpliga för 

en välfungerande IKT i en lärandemiljö.

 
Matsal: I matsalen tillagas och serveras goda och näringsrika skolluncher varje dag. Det finns alltid vegetarisk mat att tillgå.

Expedition: Administrativa knutpunkten på, mellan och omkring skolan. Jag kan oftast svara på de flesta frågorna och vara till hjälp för alla.
Det roligast med mitt arbete är att får träffa alla elever, föräldrar och kollegor och hjälpa dem i vardagen. 

Oftast finns jag på plats mellan 07:00 – 16:30 varje dag
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På Österslättsskolan vill vi gärna erbjuda våra elever 
en skolgång som präglas av ledorden 
Trygghet, Trivsel, Tillit och Tolerans. 
 Vi vill skapa en miljö för våra elever där de vill och 
vågar vara sig själva och uttrycka sina åsikter. Därför 
vill vi erbjuda eleverna en positiv och kreativ lärande
miljö som är likvärdig för alla och som inbjuder till 
nyfikenhet och vilja att lära och utvecklas. Vidare 
anser vi att det är mycket viktigt att eleverna har 
inflytande över sitt lärande och sin lärmiljö. Som ett 
led i detta finns en levande elevrådsorganisation hos oss, med representanter från 
samtliga klasser. 
 Ett positivt och nära samarbete med alla föräldrar, ser vi som en viktig del i elevernas möjlig
heter att nå sina mål. Därför arbetar vi för att ha en öppen och kontinuerlig kommunikation. 
 Vi är stolta över att ha en erfaren och professionell lärarkår hos oss, där ca 90%  är behöriga 
och legitimerade lärare i de ämnen de undervisar i. Vårt gemensamma mål är att alla elever ska 
bli behöriga till gymnasiet, efter sina egna individuella förutsättningar och behov.
 Eleverna går i klasser med ca 23 elever och det är efter elevernas behov och genusperspektivet, 
som alla klasser eller grupper formas. I varje klass ansvarar tre mentorer, i nära samarbete med 
resurspedagoger och elevhälsa, för elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling. 
För att kunna prestera bra i skolan behöver alla elever må bra både fysiskt, psykiskt 
och socialt och därför lägger vi stor vikt vid vårt elevhälsoarbete. På vår skola finns 
därför heltidsanställd specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och kurator 
som alla arbetar nära skolledningen.

Vi vill önska er Varmt Välkomna till Österslättsskolan,
Ledningsgruppen

ÖSTErSläTTS-
SKolan

Vår vision
Österslättsskolan er

bjuder en trygg, positiv 

och kreativ lärandemiljö, 

som inbjuder till nyfiken

het och vilja att lära och 

utvecklas.
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Språk i åk 6
Utöver ordinarie sv/sva, eng och ev modersmål 
välja något av följande alternativ: 

Språkval
Studie- och yrkes-

vägledaren finns på 
plats för att svara 
på ev frågor vid 

Öppet hus.

Val

•  franska
• tyska
• spanska
• engelska
• svenska eller svenska som andraspråk 

Meritpoängen för moderna språk (franska, 
spanska och tyska) läggs till ditt meritvärde 
när du söker till gymnasiet. Det ger dig 
möjlighet att läsa extra kurser i språkvalet 
på gymnasiet, vilket innebär extra meritpoäng 
om du i framtiden vill studera på högskolan.

Inriktning i åk 7, 8 & 9
I broschyren kan du läsa om vilka val av 
inriktning du kan göra inför årskurs 7.  Det 
val du gör gäller även för årskurs 8 och 9.

Val av inriktning 
sker för tre år, 

vilket innebär att det val 
som eleven gör i 
årskurs 7 även 

gäller för årskurs 
8 och 9.
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DIGITal inriktning

Mål: Elever som vill utveckla sin taktiska förmåga och 
samarbeta. Du blir kreativ, fokuserad på problem
lösning, ser möjligheter och tar egna initiativ.

För vem: Digital inriktning passar dig som vill lära 
dig att skapa spel och programmera i GameMaker. 
Programmeringen består både av block och kod
programmering. Esporten utgår från spelet 
”League of Legends”, du är både nybörjare 
eller mer erfaren.

Vad gör vi: Esportslektionerna består av både 
praktik och teori. Det innebär att du både kommer 
att spela, men även utveckla ditt taktiska kunnande. 
Du kommer även ges möjlighet att förbättra dina 
förutsättningar att lyckas inom Esporten då en del 
av undervisningen handlar om hälsa och spelvanor 
t.ex kondition, kost och sömn.

•	Programmering
•	E-sport
•	Speldesign
•	Eget	skapande
•	Grafik
•	3D-skrivare
•	Lego-robotar
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Mål: Pigga, friska och starka elever som ges goda 
förutsättningar till en hälsosam livsstil. Skapa en god 
sammanhållning, motivation och glädje när man samlas 
kring ett gemensamt intresse.

För vem: Att välja idrott och hälsoinriktning passar dig 
som, förutom att ha mer skolidrott än vanligt, vill röra på 
dig lite extra och testa många olika aktiviteter. Kanske 
hittar du något som passar just dig? Du tycker om att 
göra saker tillsammans med andra och vill lära dig laga 
bra och god mat. 

Vad gör vi: Kärnan inom valet är fysiska aktiviteter. På 
Öster slättsskolan har vi goda förutsättningar för idrotts
 aktiviteter och friluftsliv. Vi har tillgång till badanläggning, 
fina naturområden med hav, sjö och skog inom gångavstånd.
Vi har fräscha idrottssalar med eget gym, konstgräsplan, 
skatepark och beachplaner för volleyboll, handboll och 
fotboll. Vi har även tillgång till hemkunskapslokaler. Där 
lagar vi hälsosam mat, bakar och för bereder förtäring 
inför friluftsaktiviteter. Du får också lära dig mer om kostens 
betydelse för din hälsa. 

Vi testar olika idrotter och träningsformer där vi arbetar 
både individuellt och i grupp. Under dessa lektioner får du
med jämna mellanrum möjlighet att göra egna val och även 
utöva det du själv är intresserad av.

IDroTT- och HälSoinriktning

•	Testa	olika idrotter
•	Turneringar
•	Kost	och	hälsa
•	Individuell	träning
•	Egna	idéer
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MuSIKinriktning

Mål: Elever som får fortsätta utveckla sin musikaliska kreativitet 
i gemenskap med likasinnade, samt får möjlighet att visa upp 
sitt skapande för andra.

För vem: Musikprofilen passar dig som vill sjunga och/eller 
spela instrument, gillar att uppträda, skriva låtar och/eller är 
intresserad av att jobba i inspelningsstudio.

Vad gör vi? Fokus läggs på ensemblespel. Övar gör 
vi i våra välutrustade musik och repetitionssalar. Vi 
har också en egen inspelningsstudio, där man får 
möjlighet att spara och sprida sin musik. På vår 
skola har vi både stora och små konserter varje 
läsår. I vårt fina café har vi cafékonserter. 
Här har vi byggt upp ett bra högtalarsystem, ljus
anläggning och trådlösa elgitarrer, mikrofoner 
och bas. När vi känner oss riktigt säkra och vill 
pröva stor scen ger vi konserter på Karlshamns 
Stadsteater, som ligger intill skolan. Vid skolav
slutningarna brukar vi bjuda på julrock och sommarrock. 
Sommar rocken gör vi på scenen Snäckan i parken nedanför 
Väggaskolan. Varje år gör vi också ett mysigt luciafirande med 
skönsjungande luciatåg, som även turnerar utanför skolan.

God sammanhållning, motivation och glädje uppstår när man 
samlas kring ett gemensamt intresse. Är du musikintresserad 
och beredd att vara aktiv och engagerad, ska du välja musikin-
riktning på Österslättsskolan.

•	Spela	i	band
•	Sång		
•	Konserter
•	Studio
•	Egen	fördjupning
•	Komponera
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Mål: Vi har som mål att våra elever ska bli nyfikna, öppna 
och få god självkänsla. Vi får även en god sammanhållning 
och motivation när vi jobbar tillsammans i projekt som 
verkar för demokratiska värden. 

För vem: Att välja entreprenörskap passar dig som vill 
möta nya människor, då vi arbetar i projekt där resor
ingår. Du vill öva på att se möjligheter och arbeta 
kreativt, du är också intresserad av att prova olika 
hantverkstekniker. Du är öppen för att använda 
digitala verktyg i ditt skapande och vill lära dig 
programmering. När vi arbetar i projekt med andra 
länder är det positivt om du vill vara värdfamilj åt 
elev från något EUland. Du får också möjlighet att 
bo i värdfamilj och besöka skola i annat EUland om 
du vill vara med på någon av våra resor. 

Vad gör vi: Du som väljer entreprenörskap kommer att 
verka inom de Erasmusprojekt vi söker. Vi arbetar för 
öppenhet att möta nya människor. Vi skapar infor mations
material om oss själva, skolan, Karlshamn och Sverige. 
Våra arbeten görs på engelska så att våra samarbets 
länder ska förstå. 

Vi fördjupar oss i olika hantverkstekniker då vi bl a 
kan skapa kläder, mobil/datorfodral, flaggor, band mm. Vi 
arbetar entreprenöriellt för att själva finansiera en resa i 
demokratins tecken. Vi har utställningar/vernissage 
om våra resor och saker som vi tillverkat.

EnTrEPrEnÖrSKaP

•	Slöjd	•	Bild
•	Hantverk	•	Media
•	Programmering
•	Bild-	och	
  filmredigering
•	Utställning
•	Demokratiresa

med internationell inriktning
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Mål: Pigga, friska och starka elever som ges goda 
förutsättningar till en hälsosam livsstil. Skapa en 
god sammanhållning, motivation och glädje när 
man samlas kring ett gemensamt intresse.

För vem: Att välja fotbollsprofilen passar dig som 
vill utvecklas inom sporten och vill fördjupa dig i de 
olika områden som berör fotbolls spelaren praktiskt 
och teoretiskt. Det är en fördel om du är aktiv i 
någon fotbolls förening men inget krav.

Vad gör vi: Du som väljer fotbollsprofilen kommer 
att arbeta tillsammans med ett team med stor kom
petens och erfarenhet. Österslättsskolans fotbolls
profil erbjuder en spelarutbildning med utrymme 
för individuell träning där du får möjlighet att på
verka din spelarutbildning. 

I utbildningen ingår även social och kognitiv 
coaching i samarbete med vår skolkurator samt 
grundläggande utbildning i fotbollsteori. Du kom
mer att arbeta tillsammans med våra hemkunskaps
lärare och laga hälsosam mat.

EnTrEPrEnÖrSKaP FoTBollSinriktning
•	Coaching
•	Träningskläder
•	Individuell	träning
•	Utbildade	tränare
•	Spelarutbildning
•	Träningsmatcher
•	Näringslära

I samarbete med:
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Slöjdsalar
Vi har fyra slöjdsalar som är väl 
utrustade för att kunna jobba med 
olika material. Maskinparken har hög 
standard med t ex maskin för att göra 
fina tryck, brodér maskiner, svarvar, 
figursågar, slipmaskiner m.m. I de 
textila salarna har varje arbetsplats 
egen symaskin.

no-salar
Våra sex NOsalar är byggda för 
laborationer. Varje elevarbetsplats 
har integrerad spänningskub och 
utsug för kemiska laborationer. 
Vi har bra utrustning för att kunna ut
föra ändamålsenliga demonstrationer 
och laborationer.

Bildsal
Rymlig bildsal med rum med ugnar 
för att bränna keramik. Stationära 
datorer utrustade med photoshop för 
diverse redigeringsarbeten. 

Idrottssalar
Renoverade välskötta idrottssalar gör 
att det blir trevligare att röra på sig 
och utföra alla aktiviteter. Vi har även 
tillgång till tennishallen som används 
flitigt.

Tekniksal
Vi har teknik i välutrustad tekniksal 
med ändamålsenliga redskap och 
verktyg för verksamheten. 

Hemkunskap
Lokalerna är ljusa och trivsamma. 
En avskild del där vi har plats för teori 
samt väl fungerande kök med nya 
spisar och utrymme för kreativitet.

Musiksal
Vår stora musiksal har en scen och 
är fullt utrustad med både högtalare, 
mixerbord och instrument som t.ex. 
trumset, elbas, elgitarrer, elpiano, 
synth, akustiska och stålsträngade 
gitarrer m.m. Vi har även reprum och 
studio med ljudkort, macdator och 
studiohögtalare. Förutom detta finns 
ytterligare två fullt utrustade övnings
rum samt sex fullt utrustade digitala 
övningsrum i källaren.

Café,	stadsteater	och	Snäckan
På vår skola har vi som tradition flera 
både stora och små konserter. I vårt 
café har vi ibland cafékonserter då 
vår fina flygel används. Där finns 
även bra högtalarsystem, ljus och 
trådlösa elgitarrer, mikrofoner och 
bas. Stadsteatern och Snäckan är 
andra scener som utnyttjas.

Salar
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SKolBIBlIoTEK

Österslättsskolans 
bibliotek 
har blivit utsett 
till Skolbibliotek 
i Världsklass.

Skolbiblioteket erbjuder alla elever möjlighet till:

• Stöd och undervisning i informationssökning och källkritik

• Läsfrämjande aktiviteter

• Aktuellt utbud av nyutgivna böcker

• Stöd att utvecklas som läsare

• Böcker på 24 olika språk

• Tävlingar och utställningar

• Läxhjälp

• Tillgång till 9625 böcker om olika ämnen

• Besök av författare
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facebook.com/osterslattsskolan

instagram.com/osterslattsskolan

Erik Dahlbergsvägen 14
374 34 Karlshamn

0454-813 30

www

Trygghet: Att alla elever känner 
sig trygga i vår skolmiljö och har 
goda, förtroendefulla relationer med 
vuxna och andra elever.

Trivsel: Att alla känner glädje över 
att vara i vår skola och tycker att den 
känns som en bra plats att vistas i.

Tillit: Att alla vistas i en miljö där 
det finns tilltro till allas förmåga och 
en tro på att alla har en vilja att göra 
bra ifrån sig.

Tolerans: Att det finns utrymme 
och acceptans för varandras olik heter. 
Vi värdesätter och välkomnar olikhe
ter som en tillgång i mångfalden. 
Olikhet är en styrka, inget hinder.
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