
 

F  tb  llsakademin  

på Fjälkinge skola 

 

Det är med stor glädje vi kan erbjuda en fotbollsakademi på Fjälkinge skola i 

Kristianstad! 

Vill du också bli en del av Malmö FF?  

Sök då till vår fotbollsakademi på Fjälkinge skola! 

 

“I samarbete med Malmö FF och Kristianstads kommun ger vi dig en 

fantastisk möjlighet att utvecklas på fotbollsplanen och samtidigt ge 

dig de bästa förutsättningarna att lyckas med dina studier."  

Christian Folin, akademiansvarig, Fotbollsakademin på Fjälkinge skola 

 



 
Inför hösten 2021 kommer eleverna i blivande årskurs 7 

kunna ansöka om en plats i Fotbollsakademin på Fjälkinge skola, 

Kristianstad. Informationsmöte kommer att hållas i aulan på C4 

skolan i Kristianstad den 7 och 8 december. 

 

Fotbollsakademin är en ”fotbollsskola” där målet är att eleven både 

ska utvecklas kunskapsmässigt och som fotbollsspelare. Malmö FFs 

fotbollsakademier ligger på en väldigt hög måluppfyllelse och målet 

är att alla elever som lämnar årskurs 9 ska ha fullständig behörighet 

att söka vidare till gymnasiet.  

Fotbollsakademin skapar en tydlig identitet för Fjälkinge skola. Med 

identitet kommer tillhörighet och med tillhörighet kommer 

gemenskap, stolthet och trygghet. 

Till hösten 2021 kommer fotbollsakademin ge cirka 30 elever 

möjligheten att kombinera studier med fotbollsträning. Vårt fokus på 

fotboll blir en pedagogisk metod som bidrar till att öka intresset för 

skolarbetet, samt att den fysiska aktiviteten bidrar till att eleverna 

presterar bättre i skolan. Vilket genererar bättre studieresultat. 

 

MFF skriver på sin webbplats: 

”Det viktigaste är att det är skolan som kommer först. Vi sätter inga 

mål inom fotbollen. Men indirekt vet vi att om man gör så här, mår 

bra, tränar fotboll, sköter sig i skolan, så kommer även talangen 

fram.” 

 
Staffan Tapper Malmö FF 



 
 

Vilka kan söka till Fotbollsakademin?  

För att få plats i Fotbollsakademin handlar det om att ha ett stort 

intresse och engagemang för både skolarbete och fotboll samt en 

stark vilja att utvecklas inom båda områdena. En förutsättning för 

att vara med på träningen är att du som elev sköter ditt skolarbete.  

Skolarbetet kommer först! 

Fotbollsträningen   

Eleverna tränar fotboll tre gånger i veckan under ordinarie skoltid, 

Träningen sker utomhus på Fjälkinge IF:s gräsplan och på 

konstgräsplanen i Fjälkinge.  

Eleverna kommer att tränas i teknikmoment och anfalls- och 

försvarsspel. Träningslära, etik och moral, kost/idrott och 

skadeförebyggande träning kommer också att behandlas. Träningen 

kommer att fokusera på den individuella utvecklingen av spelaren. 

Träningen leds av våra akademitränare som har hög utbildning som 

tränare och stora erfarenheter som spelare.  

 

Vi söker elever med: 

• Hög ambitionsnivå för skola och fotboll 

• Positiv attityd 

• Engagerade föräldrar 

 

 

 

 

 



 
 

Tidsplan 2020/2021  

November – Information läggs ut på skolans hemsida.  

 

7 och 8 december – Informationsmöte fotbollsakademin kl. 

18.30, C4 skolans aula. (Christian 4:s gymnasium 

Kristianstad) 

 

På grund av rådande omständigheter gällande Covid -19 

krävs att elever och föräldrar anmäler sig till 

informationsmötet. (Vid eventuellt inställt möte, se hemsida) 

Anmälan sker till: christian.folin@utb.kristianstad.se 

Meddela vilken dag ni önskar närvara senast den 27/11. 

 

12 januari – Sista dagen att anmäla sig till uttagning/provspel.  

 

26 januari, 2 februari och 17 februari – Uttagnings-/  

provspelstillfälle i Sparbankshallen, Bromölla kl. 13.00.  

3 mars - Besked lämnas till elever om de antagits eller inte.  

14 mars– Sista datum att lämna svar på antagningsbesked.  

4 maj – Informationsmöte kl. 18.00 på Fjälkinge skola för 

föräldrar/elever som antagits till akademin.  

Augusti – Skolstart.   

Har du frågor kring fotbollsakademin kontakta   

Christian Folin, akademiansvarig Fotbollsakademin på Fjälkinge skola  

Epost: christian.folin@utb.kristianstad.se 
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