Lokaler
NoT-inriktningen är en del av Fagrabäckskolan.
Du kommer att ha största delen av din undervisning på Teknikum och några ämnen har du
på Fagrabäckskolan, bland annat musik och
hemkunskap. NoT har en egen fritidsgård med
fritidsledare. Din lunch kommer du att äta på
Teknikum.

Fagrabäckskolans
gemensamma målsättning:
Elever som lämnar Fagrabäckskolan kännetecknas
av kreativitet, ansvarstagande och självtillit.
Fagrabäckskolan präglas av delaktighet och
ansvar för vår gemensamma trygghet och miljö.
Alla på skolan är medskapare av sitt eget och
andras lärande och utmanar sig själva för att möta
framtiden i en föränderlig värld.

Välkommen till din nya skola!
Funderar du över vår NoT-inriktning?
Hör av dig till rektor Robert Eriksson,
tel 0470/41695 eller biträdande rektor
Cecilia Widqvist tel 0470/41696.

Gillar du utmaningar, att skapa nya
produkter och prova nya arbetssätt?
Då ska du välja
Naturvetenskap & teknikinriktningen
på Fagrabäckskolan.

Vi på Fagrabäckskolan ser fram emot att du blir en
del av vår NoT-inriktning. Vi är en skola som förenar
kunskap, kreativitet, ansvarstagande och självtillit
utifrån Läroplan och Skollag.
För information: www.vaxjo.se/fagrabackskolan

Välkommen!

Välj till NoT-inriktningen på:
www.vaxjo.se/skolval

Nästa sida >>>

Naturvetenskap &
teknikinriktning
NoT-inriktningen utgår från Läroplanen, LGR 11, för
grundskolan och du har de vanliga skolämnena. Du
har elevens val från åk 7 och mer lektionstid i teknik.
På Elevens val har du valmöjligheter med teknikmatematik och naturvetenskaplig inriktning. På NoTinriktningen kommer du under dina tre år på högstadiet att få många olika upplevelser och erfarenheter.
• På  Elevens val  samarbetar du med elever från
andra årskurser,
• Här får du utlopp för din kreativitet och initiativ
förmåga i olika uppdrag och utmaningar. Exempel
på projekt som vi har genomfört under åren är
Future City,  First Lego League, Problemlösarna,
Mathivation, DNA-jakten .
• Vi har samarbete med Teknikprogrammet på
Teknikum .
• Du har möjlighet att utveckla ditt matematikintresse genom att vara med i Mathivation.
• Vi har kontakt och samarbete med olika teknikföretag, bl.a. Saab/Combitec .
• Du kommer att få arbeta ämnesövergripande på
olika sätt, i teman och mellan olika ämnen.
Vi vill att din tid på NoT skall präglas av olika
utmaningar, kontakt med omvärlden, teamarbete,
att dina egna intressen tas tillvara och givetvis att du
känner trygghet med dina kompisar och lärare.
Vi vill också att du efter tre år på NoT fått möjlighet
att utveckla din kreativitet, ta ansvar och att du
känner en ökad självtillit inför kommande utmaningar
på gymnasiet.

Elever berättar...
Varför valde du Not-inriktningen?
– Jag valde NoT inriktningen då det lät spännande
och roligt att göra något nytt. Jag har alltid gillat NO,
matte och teknik och arbeta med projekt så det var
ett lätt val att ta. Är nyfiken av mig och tyckte detta lät
som en bra inriktning att gå på.
– Jag valde NoT för att jag gilla No och matte. När jag
kom till NoT trodde jag att det skulle vara mer No och
matte. Man behöver inte vara något geni för att välja
NoT men det underlättar om man tycker om NO. Det
bästa med NoT är att deT känns lungnare.

Hur är det att gå på NoT- inriktningen?
– Det är bra att gå på NoT inriktningen då vi får projektera mer och göra lite fler annorlunda saker jämfört
med andra skolor.
– Det är roligt att gå på NoT inriktningen för att vi har
bra lärare.
– Det finns olika projekt man kan välja efter ens
egna smak som man håller på med minst en timme i
veckan. Vi har även tillfällen där vi har hela dagar med
vårat projekt.

