
 

 
 
 

 
Norretullskolans EPC 
English Profile Class 
 
“Language is the primary tool human beings use for thinking, communicating and 
learning. Having a knowledge of several languages can provide new perspectives on 
the surrounding world, enhanced opportunities to create contacts and greater 
understanding of different ways of living. The English language surrounds us in our 
daily lives and is used in such diverse areas as politics, education and economics. 
Knowledge of English thus increases the individual’s opportunities to participate in 
different social and cultural contexts, as well as in international studies and working 
life.” 

Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre 2011 
 
“Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha 
kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till 
kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i 
vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. 
Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och 
kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.”  

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
 
 
Norretullskolan erbjuder elever i Kristianstads kommun den unika möjligheten att studera i 
skolans engelska profilklass “EPC”. Detta innebär att delar av undervisningen i SO, NO och 
idrott bedrivs på engelska, dock högst 50% av undervisningstiden.  
Arbetet med engelskprofilen bygger på våra ledord, Communication, Caring and Curiosity.  
Engelskan är ett världsspråk och en viktig kunskap att besitta. Med utökad undervisning på 
engelska och omfattande digitala inslag i undervisningen är vårt mål är att eleverna som går 
i EPC ska vara väl förberedda att möta framtiden med sina breda språkkunskaper, digitala 
färdigheter och förståelse för kommunikation och hur det fungerar. 
Utbildningen ska genomsyras av nyfikenhet och lust att lära, vilket är en viktig förutsättning 
för en positiv kunskapsutveckling. Vi har fokus på att kunskap och studiero hänger ihop. Vårt 
arbete ska präglas av respekt, hänsyn, studiero och kamratskap. 
 
Norretullskolans EPC har utbyte med IB-programmet på Söderportgymnasiet. Det innebär 
bland annat samarbete mellan lärarna för att säkerställa kvaliteten i undervisningen. Elever 
från IB kommer, via sin “CAS service”, att stötta eleverna i EPC under deras studiestöd. 
 
 



 

 
 
 
 
Hur sker undervisningen på engelska? 
I NO, SO och idrott kommer läraren att bedriva delar av undervisningen på engelska, dock 
inte mer än hälften av den totala undervisningstiden. Det är viktigt att elevernas kunskaper i 
ämnet, när det gäller ord och begrepp, utvecklas också på svenska. I 
undervisningssituationen kan detta till exempel innebära att undervisningen i ett 
arbetsområde sker på engelska och prov eller redovisning sker på svenska eller vice versa. 
Vi använder oss av väl genomarbetade planeringar och noggranna uppföljningar av 
elevernas kunskapsutveckling. På detta sätt säkerställer vi en förväntad progression också i 
svenska. Detta innebär att omfattningen på hur mycket av undervisningen som bedrivs på 
engelska, i åk 7-9, kan variera över tid, dock kommer den aldrig att överstiga 50%. 
En engelsktalande “Class Coach” med uppdraget att stödja eleverna i deras skolarbete 
kommer att följa klassen på flertalet av lektionerna. 
 
Varje läsår lägger vi i undervisningen extra fokus på ett av profilens “ledord/key words”, 
caring, communication and curiosity. Vid slutet av årskurs nio kommer eleverna att ha 
kopplat sitt arbete till samtliga ledord. 
 
EPC “Key words”  
communication, caring and curiosity 
 
Caring 
Trygghet ska vara  en självklarhet på Norretullskolan. Vårt arbete ska präglas av respekt, 
hänsyn, studiero och kamratskap.  Vi har fokus på att kunskap och studiero hänger ihop. Ett  
bra klimat på skolan underlättar lärande, och fokus på lärande skapar en bra stämning. 
Vi arbetar för en studiemiljö där det råder kamratskap, hänsyn och studiero. 
Trivsel mellan lärare, elever och vårdnadshavare skapar goda förutsättningar till samverkan.  
 
Communication 
Att kunna kommunicera med andra människor, över hela världen, blir allt mer viktigt och 
kommer att vara en självklar förutsättning inom många yrken framöver. 
Engelskan är ett världsspråk och en viktig kunskap att besitta. Engelska är idag modersmål 
för omkring 328 miljoner människor runt om i världen. Språket talas av upp till 1 miljard 
människor som andraspråk. Språk är viktigt för att kunna möta människor i olika situationer 
och forum. När man pratar om att kunna föra sig internationellt så handlar det i många fall 
om att kunna göra sig förstådd med hjälp av engelska. Goda kunskaper i engelska är en 
förutsättning för att kunna resa, studera och arbeta utomlands. Vårt mål är att eleverna som 
går i EPC ska vara väl förberedda att möta detta både med sina breda språkkunskaper, 
digitala färdigheter och förståelse för kommunikation och hur det fungerar. 
 
 
 



 

Curiosity 
Nyfikenhet och lust att lära är en av de viktigaste faktorerna för en positiv 
kunskapsutveckling. Lusten att lära måste bygga på nyfikenhet. Att lära sig 
av sin nyfikenhet och ställa nya frågor gör att kunskap och färdigheter 
utvecklas. Med nyfikenhet utvecklas tolerans och medmänsklighet. 
 
 
 
Samarbete med IB (International Baccalaureate)  
EPC på Norretullskolan har ett utbyte med IB-profilen på Söderportgymnasiet. Exempel på 
detta är samarbete mellan skolornas pedagoger när det gäller undervisning på engelska och 
olika undervisningsformer. Skolornas elever kommer också att ha utbyte. Några av 
Söderportgymnasiet IB- elever kommer att göra en del av sin “CAS service” på 
Norretullskolan. Här stöttar de EPC-eleverna med engelska under studiestödet. 
Med tiden är tanken att detta samarbete ska utvecklas ytterligare. 
 
 
Förväntningar 
Vi vill understryka att skola och hem har ett gemensamt ansvar för våra barn och deras 
framtid. På Norretullskolan har vi tydliga förväntningar på våra elever och deras 
vårdnadshavare. Samtidigt kan elever och vårdnadshavare ha höga förväntningar på skolan 
och personalen som arbetar här. 
 
 
Hur sker uttagningen till profilen? 
Vi har ingen uttagning till profilen. Däremot är det viktigt att elever som söker sig till profilen 
har goda kunskaper i engelska för kunna ta till sig den undervisning som ges på engelska. 
 
Vad händer om många söker profilen? 
Det är tänkt att en profilklass ska starta med en elevgrupp på ca 25-30 elever. 
Blir efterfrågan stor kan det bli aktuellt att starta ytterligare en klass. 
Kan skolan inte erbjuda alla intresserade elever plats i profilklass gäller “närhetsprincipen”. 
 


