Idrottsakademin på Korsbackaskolan
– ett samarbete mellan Malmö FF och Kävlinge kommun

Drömmer ditt barn om att kombinera studier med fotbollsdrömmar? Till hösten startar en
idrottsakademi på Korsbackaskolan med inriktning fotboll. Välkommen på
informationsmöte om idrottsakademin där elever får möjlighet att utvecklas både i skolan
och på fotbollsplanen.
Informationsmöte
nformationsmöte
Tid: onsdagen 14 februari klockan 18.00
Plats: Korsbackaskolans aula, Kulturscenen

Uttagning till idrottsakademin sker genom provträning
provträning
Tid: måndagen 19 mars klockan 13.00-15.00
Plats: Högalids IP, Kävlinge

Vilka
Vilka elever letar vi efter till idrottsakademin?
idrottsakademin?
Alla elever i årskurs 6 kan söka till Idrottsakademin som till en början innefattar 25 platser per årskull. Målet är
att eleverna ska komma in på gymnasieskolans nationella program och samtidigt utvecklas som fotbollsspelare.
Det handlar inte om att vara bäst på fotbollsplanen, inte heller om att vara bäst i skolan. Det handlar om att visa
intresse och engagemang för både skolarbete och fotboll och en vilja att utvecklas inom båda områdena. Vi vill
ha elever med hög ambitionsnivå för skola och fotboll som har en positiv attityd och engagerade
vårdnadshavare.

Varför en idrottsakademi
drottsakademi på Korsbackaskolan?
Korsbackaskolan?
Det främsta målet är att skapa goda förutsättningar för fler ungdomar att kombinera studier med fysisk aktivitet,
vilket all forskning påvisar är gynnsamt Självklart kommer även idrottsakademiens elever att utvecklas som
fotbollsspelare och det har både eleverna själva, Malmö FF och övriga klubbar i regionen glädje av.
Malmö FF har en lång tradition av att engagera sig för ungdomars utveckling, både på och utanför planen. De
driver en egen idrottsakademi och samarbetar med flera skolor i Skåne. De har genomfört många olika
aktiviteter som handlar om allt ifrån att ge barn och unga en meningsfull fritid till arbete mot våld och rasism.
De menar att skolan och idrotten är en viktig mötesplats möjlighet att nå ut till barn och unga.

Välkomna!
Mats I Svensson, rektor på Korsbackaskolan
Telefon: 046-73 94 00
E-post: mats.svensson@kavlinge.se

