ANSÖKAN
Ansökan inför höstterminen 2013 ska vara
Teleborg Centrumskolans expedition
tillhanda senast den 13 maj 2013.
Ansökningsblanketter hittar du under
blanketter på Teleborg Centrumskolans
hemsida.

ANTAGNING FOTBOLL
Vi samverkar med samtliga fotbollsföreningar i
Växjö med omnejd. Din föreningstillhörighet är
alltså inte avgörande vid ansökan.


Du är mycket intresserad av fotboll och är
en aktiv fotbollsspelare som vill utveckla
dina förmågor inom sporten.



Du fungerar bra socialt och har lätt att
samarbeta med andra.

Det går även bra att skicka efter blanketten
via vår expedition: 0470-41934



Du tar stort ansvar för att göra ditt bästa i
skolan och i din fotbollsutbildning.

Bifoga ett kort personligt brev där Du berättar om dig själv och om ditt intresse för fotboll/musik. Berätta också vad Du har förväntningar på din profilinriktning.



Du ansöker till elevens val fotboll år 7. Du
ges då 2 perioder (ca 2 x 12 veckor) under
år 7 att kvalificera dig in på profilval
fotboll.



Vi har begränsat antal platser och vi eftersträvar en jämn könsfördelning.

http://www.vaxjo.se/teleborgcentrum

Frågor ?
Musik:

ANTAGNING MUSIK

Petter Alburg 070-214 87 56
petter.alburg@skola.vaxjo.se



Martina Arvidsson 070-3110999
martina.arvidsson@skola.vaxjo.se

mans.hammarback@skola.vaxjo.se
Alexander Nilsson 073-064 84 61

Du är intresserad av musik och vill
utveckla dina förmågor inom instrument
och/eller sång.



Du fungerar bra socialt och har lätt för att
samarbeta med andra.



Du tar stort ansvar för att göra ditt bästa i
skolan och i din musikutbildning.



Vi tar ut de sökande genom en antagning
som innehåller en uppspelning och/eller
en uppsjungning samt en
kompletterande intervju.



Vi har ett begränsat antal platser och eftersträvar en jämn könsfördelning.

Fotboll:
Måns Hammarbäck 070-798 00 96

Profilelev på TC

alle.nilsson@skola.vaxjo.se

PROFIL PÅ TC

Vi har höga förväntningar på din
inställning till såväl skolarbetet som
din vilja att utvecklas inom din
talang.

Profil-elever på TC sätter studierna främst!
Musikprofil

Fotbollsprofil

Vårt huvudsakliga syfte med musikprofilen
är att ge redan musikintresserade elever
möjlighet att vidareutveckla sin talang och
sitt intresse.

Vårt huvudsakliga syfte med fotbollsprofil är att
utveckla elevens färdigheter och kunskaper inom
fotboll och bibehålla deras intresse för sporten.

Som profilelev på TC går du i en vanlig
klass, med ordinarie musikundervisning, men
utöver detta läser du minst en extra lektion
musik i veckan. Profilelever läser också extra
intensivt under ett antal temadagar varje
termin.

Som profilelev går du i vanlig klass men har minst
ett pass om 80 minuter med fotbollsinriktad
undervisning per vecka. Vissa veckor ligger två
pass samt att det ligger ett antal temadagar med
fotbollsinriktning under läsåret.

TC:s uppsktade luciatåg.

TC:s uppskattade luciatåg.

TC:s tjejlag SM-finalen 2011

På profillektionerna utvecklar du dina
kunskaper på ditt huvudinstrument, spelar
instrument i olika ensemblegrupper och
utvecklar din sång såväl solo som i kör.
Du arbetar praktiskt med musikteori och
gehör i ditt musicerande. Att framträda och
ge konsert är en viktig och naturlig del av
utbildningen.
Musiksalarna är utrustade med smartboard,
instrument och inspelningsmöjligheter.
Vi arbetar för att ge dig de bästa möjliga
förutsättningar inför eventuella fortsatta
musikstudier på gymnasienivå.

Vi vill skapa en möjlighet för dig att med god
handledning
och
bästa
möjliga
träningsförutsättningar kunna kombinera dina
studier med en satsning på fotboll för att
utvecklas som fotbollsspelare.

Fredrik Lundgren är en tidigare elev på TC

Vi har höga förväntningar på att Du även ska
klara av studierna med goda resultat.
Vi arbetar efter Sv FF:s ”Fotboll i Grundskolan”
för att ge dig bästa möjliga förutsättningar för
fortsatt fotbollsverksamhet på gymnasienivå.

Du utvecklar du dina kunskaper på
ditt huvudinstrument.

