
Vårdnadshavare F/P2008 
Ansökan till Fotbollsprofil Tallbackaskolan, HT21 
 
Grundidé 
I allt högre grad kommer fotbollsutbildningen i AIK att drivas mot skoltid. På högstadiet i formen av en 
fotbollsprofil, och på Solna Gymnasium i form av Nationell Idrottsutbildning (NIU). 
Uppläggen är snarlika varandra, men i högstadiet tränar spelarna två ggr/vecka under skoltid, medan spelarna 
på gymnasiet tränar tre ggr/vecka under skoltid. Utöver dagtidsträningar kommer även kvällsträningar att 
bedrivas, men med mer träningstid på dagarna frigörs utrymme under kvällstid för skolarbete, fritid och tid för 
familj och vänner vilket vi tror är gynnsamt utifrån att finna en god balans i ungdomarnas vardag och därmed 
på bästa sätt skapa förutsättningar för såväl personlig som akademisk och idrottslig utveckling. 
 
Bakgrund 
Gällande Sona Stads beslut om att lägga ner Skytteholmskolan och flytt av fotbollsprofilen till Tallbackaskolan 
har denna information och antagningsprocess färdigställts först nu. Det har tagit lite längre tid än vi hoppats, 
men nu känner vi att vi har tillräckligt mycket kunskap och förståelse för läget, och därmed kan vi nu 
kommunicera detta till kommande fotbollselever och dess vårdnadshavare. Vi hoppas att informationen 
upplevs positiv och att så många fotbollselever som möjligt väljer att ansöka till fotbollsprofilen på 
Tallbackaskolan och därmed genomföra sina högstadiestudier där. 
 
Process 
Representanter från AIK, företrädare för Solna Stad samt rektor vid Tallbackaskolan har sedan beslutet om 
nedläggning av Skytteholmskolan/flytt av fotbollsprofilen till Tallbackaskolan genomfört ett antal möten där 
flytten av fotbollsprofilen diskuterats. Detta för att få en så god bild som möjligt av förutsättningarna att på ett 
bra sätt fortsatt kunna bedriva fotbollsprofilen. Det har för AIK:s del varit glädjande att Tallbackaskolan ser 
väldigt positivt på att omhänderta såväl nuvarande elever i Åk7 och Åk8 som ett kommande intag av nästa 
läsårs Åk7. Det ger AIK hopp om att kunna bedriva fotbollsprofilen utifrån de långsiktiga mål föreningen har 
med sina skolsamarbeten - i korthet att genom närvaro av samma vuxna i skola och fotboll tydligare kunna följa 
upp ungdomarna och på så sätt främja såväl personlig som akademisk och idrottslig utveckling. 
 
Klassammansättning 
I utgångsläget kommer det utformas rena fotbollsklasser då det är lämpligare ur ett planeringsperspektiv. Det 
bygger dock på att vi som minst kan starta upp en klass med 25-27 fotbollselever. Det är våran absoluta 
förhoppning att så blir fallet, och hoppas att så många som möjligt väljer att ansöka. Detta ger en optimal 
möjlighet att kombinera skola och fotboll. 
 
Förutsättningar 
AIK bedömer att det går att bedriva fotbollsprofilen på ett fullgott sätt vid Tallbackaskolan, och med en skola 
som kommer göra de justeringar som krävs i timplaner och planering i övrigt för att få till fotbollsträningar 
under onsdagar och fredagar och därmed en bra vardag för fotbollseleverna så känner vi oss trygga i detta. Vi 
tror att AIK tillsammans med Tallbackaskolan kommer kunna bedriva en genomtänkt fotbollsprofil inom ramen 
för ett gott omhändertagande i skolan i övrigt. Eleverna, era barn, ska känna sig hjärtligt välkomna att ansöka 
till fotbollsprofilen och därmed fortsätta sin utbildning, såväl akademisk som idrottslig vid Tallbackaskolan. 
 
Bemanning 
Alla klasser bemannas med en fotbollsmentor som synkar studier och fotboll med skolan samt agerar kontakt 
mellan AIK, familj och skola. Bemanningen kommer i övrigt att bestå av AIK-tränare och specialisttränare. I 
samband med intag av nästa läsårs Åk7 kommer också fotbollsprofilen vara helt utbyggd med Åk7-9. 
 
Antagning 

1. Ansökan öppnar måndag 1 februari 2021, och är öppen i tre veckor OBS! Sista ansökningsdag 19 
februari. 

Länk till ansökan: https://sjalvservice.solna.se/oversikt/overview/250 
2. Efter att man till 100% fyllt i och skickat in sin ansökan kallas man till en intervju. 
3. Färdighetsprov kommer att genomföras under en veckodag innan påsk. Separat kallelse med dag, tid 

och plats för färdighetsprov skickas ut ca två veckor innan det fysiska tillfället. 
4. Antagningsbesked skickas ut under april månad. 

https://sjalvservice.solna.se/oversikt/overview/250
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