Fotbollsprofilen på Junedalsskolan

Elitklubben Jönköpings Södra IF:s ungdomsakademi och
Junedalsskolan i samverkan
”Vårt mål är att eleverna på fotbollsprofilen ska utvecklas både som fotbollsspelare och personer. Att satsa på
sin fotboll är att satsa på sin framtid – där skola och idrott går hand i hand.”
// Jönköpings Södra IFs ungdomsakademi.
Certifierad fotbollsprofil
Fotbollsprofilen på Junedalsskolan är certifierad av Smålands Fotbollförbund vilket innebär att den lever upp
till de krav som Svenska Fotbollförbundet satt upp för fotbollsprofiler på grundskolorna i Sverige.
Information
- Instruktörer från Jönköpings Södra IF:s ungdomsakademi samt Junedalsskolan
- Nära koppling till elitfotbollen genom Jönköpings Södra IF – besök av a-lagstränare och spelare
- Teknikträning och speluppfattning utifrån den moderna fotbollen
- Träning två ggr/vecka
- Konstgräs och inomhushall
- Teoripass utifrån Svenska Fotbollförbundets häfte ”Fotbollens arbetsbok i grundskolan”
Samarbete IF Elfsborg, Helsingborgs IF och FC Rosengård
Vi driver ett samarbete med IF Elfsborg, Helsingborgs IF och FC Rosengård och deras profilskolor. För att
vässa utbildningen och inspirera eleverna ytterligare åker vi på utbildningsresor med åk 7 till Borås, åk 8 till
Helsingborg och med åk 9 till Malmö.
Intag/ansökan
Både killar och tjejer oavsett föreningstillhörighet som till hösten 2018 börjar åk 7 är välkomna att söka.
Även elever som inte bor inom Junedalsskolans normala upptagningsområde är välkomna.
De kriterier som ligger till grund för intaget är fotbollsteknik, speluppfattning och taktik.
Info om ansökan finns på http://www.jonkoping.se/junedalsskolan. Du som inte bor i Junedalsskolans
upptagningsområde måste även lämna in blanketten ”Val av kommunal skola” senast 28/1 .
Viktiga datum
Tis
16/1 kl. 18.00
Sön
28/1
Tis
Mån
Fre

6/2
19/2
23/2

kl 15.00-16.30
kl 12.30-14.00
kl 12.30-14.00

Informationskväll på Junedalsskolan för elever och föräldrar
Sista anmälningsdag till Åsa Bäck, Junedalsskolan
(via länk på hemsidan)
Provträning 1 Elmiahallen (inbjudan kommer)
Provträning 2 Elmiahallen
Provträning 3 Elmiahallen

För både Junedalsskolan och Jönköpings Södra IF är helheten viktig. Därför lägger det här projektet tonvikt vid
både fotboll och personlig utveckling.
Välkommen att söka du som vill utvecklas som fotbollsspelare och personligt!
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