
Strandängsskolans 
TENNISPROFIL

BÅSTADS 
KOMMUN

... ett bättre sätt att leva



”Bra med tennisprofilen, kanon att kombi-
nera skola med tennis” - Oscar Forsell

”Kul att äntligen få spela så 
mycket jag vill” - Emma Ek

”Tennisprofilen hjälper mig 
att kunna träna så mycket som 
jag vill. Miljön och träningen gör att 

jag kan spela bra internationellt.” 
- Karl Friberg
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Grundskoleutbildning i skolår 7-9 
med tennisinriktning
Båstads kommun och Båstad Tennissällskap ger möjligheter 
att kombinera skola och tennis genom att erbjuda en tennis-
profil i skolår 7-9 som ger utrymme för träning under skoltid.

Strandängsskolan 7-9 ger dig en god studiemiljö med möjlig-
het att skräddarsy din grundskoleutbildning i kombination 
med tennisspelande vilket ger dig goda framtidsutsikter så väl 
på banan som vid sidan av.

Med Tennisprofilen och Gymnasieprogrammen (Akademi 
Båstad Gymnasium) erbjuder Båstads kommun ett heltäck-
ande koncept när det gäller kombinationen skola och tennis 
mellan 12-19 år.

Tennisprofilens syfte

u

Att ta tillvara på tennisintresset hos pojkar och 
flickor i skolår 7-9 och utveckla deras kunskaper och 
färdigheter i tennis

u Att vara ett komplement till spelarens hemmaklubb

u
Att ha en positiv inverkan på elevens totala situation, 
skolarbete och tennis

u Att lära eleven ta ansvar för både studier och träning

u
Ge eleven förutsättningar att nå målen i samtliga 
grundskolans ämnen

u
Ge eleven full behörighet att söka gymnasieskolans 
samtliga program
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Tennisprofilens innehåll
u Träningspass på skoltid i samråd med Båstad Tennissäll-

skap
u Träningspass som omfattar såväl praktik som teori
u Gemensam träning med övriga spelare i Båstad Tennis-

sällskap
u Kontinuerlig fysisk uppföljning
u Videoanalys på tennisteknik
u Träningen följer Svenska tennisförbundets utvecklings-

trappa

Antagningskriterier när det gäller tennis
Skolan ansvarar för uttagningen. Skolans idrottslärare sköter 
uttagningen till profilen och sörjer för den fysiska bedöm-
ningen av styrka, kondition, rörlighet samt teknik utifrån ämnet 
Idrott och Hälsa.

I de tennisspecifika områdena fungerar tennistränarna som 
medbedömare.
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Ansökning
Vi vill ha din ansökan senast den 31 mars 2016. Ansöknings-
blankett finns på www.bastad.se/blanketter under Barn och 
skola.
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Kontakt

Rektor på Strandängsskolan 7-9
Andreas Karlsson
Strandängsskolan 7-9
Box 1123
269 22 Båstad
Telefon: 0431-771 37
andreas.karlsson@bastad.se

Tennistränare Båstad Tennissällskap och  
Tennisprofilen
Jonas Svensson
Box 1111
269 22 Båstad
Telefon: 0431-685 00
Mobiltelefon: 070-457 17 01
jonas.svensson@bastadts.se

Svensk Tennis Syd
Christer Sjöö
Mobiltelefon: 076-626 42 00
christer@tennissyd.se





Strandängsskolan samverkar med Båstad Tennissällskap och 
Tennis Syd – en förutsättning för en lyckad satsning!
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