
Välkommen 
till Sylteskolan
Vi skapar framtidstro 
hos alla.



På Sylteskolan har vi skapat 
en helt ny skola som omfattar  
grundskola, förskoleklass och  
fritidshem där vi jobbar  
tillsammans för att uppmuntra, 
utmana och lyfta varje individs 
förmågor. 

Vårt mål är att varje elev ska få 
tillgång till alla tänkbara verktyg  
och möjligheter, både nu och i  
framtiden. 



Om man har kul och är motiverad lär man sig mer! Därför har 
våra elever som går i sexan möjlighet att välja en inriktning. 
Elever i sjuan kan välja mellan två inriktningar.

Att gå en inriktning är frivilligt, och du måste inte välja. 

Ingen förkunskap krävs för att söka någon av inriktningarna. 
Vi kommer över tid att utveckla inriktningarna och elevernas 
intressen och deras delaktighet kommer påverka innehållet.

Lustfyllt lärande,  
utveckling och gemenskap 



Media & kommunikation
Inriktning åk 7: 
Vill du:
- arbeta med framtidens medier?
- lära dig konsten att skapa digitalt?
- lära dig kommunicera genom ljud, bild och text?

Väljer du Sylteskolans inriktning media och kommunikation 
får du lära dig grunderna i kreativt skapande med framtidens 
teknik. Tex arbeta i skolans moderna film, bild och musikstu-
dios. Här kan du vara kreativ och uttrycka dig genom film, 
musik, podcast eller bild.

Vi är stolta att kunna erbjuda dig den senaste tekniken inom 
medieproduktion tillsammans med våra skickliga lärare har 
du alla möjligheter att utvecklas och nå dina mål.

“Du behöver inte  
vara bäst för att  
börja , du behöver  
börja för att bli  
bäst.”



Träning & hälsa
Inriktning åk 6 och åk 7: 
Vill du:
- lära dig mer om träning, hälsa och livsstil?
- testa olika sporter och träningsformer tillsammans

med andra?
- möta lokala idrottsklubbar under skoltid?

Väljer du Sylteskolans inriktning träning & hälsa lär du dig 
hur träning, mat och livsstil påverkar dig och hur du mår.

Med tillgång till vår nya idrottshall och padelbanor på NOVA 
och samarbeten med olika idrottsklubbar får du testa på 
flera olika sporter som tex. padel, dans, futsal, kampsport 
och friluftsliv i naturen. 

“Genom att  
röra på dig och 
vara aktiv blir  
du bättre på  
det mesta.”  



Mer information:
Läs mer om Sylteskolan och våra inriktningar på vår hemsida: 
www.trollhattan.se/sylteskolan

Ansökningsblankett och information hittar du på Trollhättans 
Stads hemsida:
www.Trollhattan.se/valavskola

Vid frågor om ansökan och antagning är du välkommen att 
kontakta oss: 0520-49 50 00


