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Val till Nyköpings högstadium HT-2023 
 

Hej!  

Nu är det dags att göra valet inför högstadiet och årskurs 7.  

 

Vi på Nyköpings högstadium vill hälsa ditt/ert barn välkommet till oss! 

Tillsammans med dig/er som vårdnadshavare kommer vi att göra allt för att 

skapa en bra högstadietid för ditt/ert barn. 

Inlämnande av blankett 

För elever som går i kommunal skola åk 6 lämnas blanketten till mentor/lärare 

som lämnar vidare till Nyköpings högstadium.  

För övriga elever skickas blanketten till adress: Nyköpings högstadium, Aurore 

Holmbergs väg 9, 611 36 Nyköping.  

Mer information och Öppet hus 

Onsdag den 8 februari klockan 17.30 – 19.30 har vi öppet hus på både Alpha 

och Omega. Då är du varmt välkommen att träffa elever, lärare och annan 

personal samt ta en rundtur i lokalerna.  

• Omega - Rosenkällarvägen 39 

• Alpha - Aurore holmbergs väg 9 

Finns det några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. Mer 

information och kontaktuppgifter finns på skolans hemsida 

www.nykoping.se/nykopings-hogstadium.  

Hälsningar,  

Tina Johansson, rektor 073 - 773 70 36 

Anna Kapanen Kjellberg, verksamhetschef 073 - 149 36 69 
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Val till Nyköpings högstadium, används vid val till årskurs 7 

 

Elevens namn:  

 

Personnummer: 

 

Adress: 

 

Postnummer och ort: 

Nuvarande skola: 

 

Ansökan gäller för läsåret: 

Ange det språkval du läser idag: 

 

                     Franska                               Spanska 

 

                     Tyska                                   Engelska/Svenska/Svenska som andraspråk 

 

Modersmål (om annat än svenska): 

 

Behövs tolk i kontakten med skola:                    Ja                                    Nej 

   

Önskemål skolbyggnad: (valfritt)                         Alpha                             Omega 

 

Eleven önskar gå i samma klass som: (valfritt) 

 

Datum:  

 

Underskrift vårdnadshavare 1: 

 

Underskrift vårdnadshavare 2: 

 

Namnförtydligande: 

 

Namnförtydligande: 

 

Mobilnummer: 

 

Mobilnummer: 

 

E-postadress:  

 

E-postadress:  

 

Personuppgifterna behandlas för att Nyköpings Kommun ska administrera förskola och skola. Uppgifterna administreras så 

länge personen är aktiv inom Division Utbildning verksamheter. Uppgifterna sparas enligt dokumenthanteringsplanen.  Mer 

information om hur vi hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter finns att läsa på www.nykoping.se/personuppgifter. 

 

http://www.nykoping.se/personuppgifter

