
Spetsutbildning 
i matematik och NO 

Vid Albäcksskolan
i Hultsfred

VILL DU LÄSA MER MA/NO I SNABBARE TAKT?
VILL DU föRDjUpA DIg INOM MA/NO?



Vid Albäcksskolan i Hultsfred startar hösten 2013 nord-
östra Smålands enda spetsutbildning för åk 7-9. Utbild-
ningen är riksrekryterande och syftet är att ge eleverna 
möjlighet till fördjupning och breddning i matematik, 
biologi, fysik och kemi.

De moment inom gymnasieskolans biologi-, fysik- och 
kemikurser som är klara inom spetsutbildningens ram 
ersätts med valbara 
breddningsavsnitt inom 
matematik och natur-
vetenskap på gymna-
sienivå, tex: hela talens 
matematik, regnskogen 
som ekosystem, var-
dagslivets kemi, astro-
nomi.

Normal timplan 
för åk 7-9

Timplan  
för spetselever

*) Sifferuppgifterna i 
timplanerna avser antalet 
undervisningstimmar.

NO-undervisningen 
är oförändrad, bl.a. 
för att kunna arbeta 
ämnesövergripande.

Högstadiets 
matematik (300 
timmar) läser 

spetseleverna på 
200 timmar.

Elevens val

Spetseleverna 
använder Elevens val 

till spetskurserna.

Schemat utökas med 
1 timme/vecka

120 timmar för gymnasiekursen 
matematik 1c

140 timmar för moment ur 
gymnasiekurserna biologi, fysik och kemi
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Hur har du trivts med matematik 
och naturorienterande ämnen på 
mellanstadiet?

50 timmar för utökad 
NO på högstadienivå



• Blir du antagen till spetsutbildningen ingår 
du i en vanlig högstadieklass. Spetseleverna 
samlas i gemensam undervisningsgrupp enbart 
på spetslektioner. Ditt schema utökas med 1 
veckotimme.

• Under åk 7-9 på Albäcksskolan har du alla 
ämnen som ingår på högstadiet. Dessutom 
läser du gymnasiekursen matematik 1c och 
du får betyg i den kursen. Utöver detta 
kommer du att läsa vissa moment ur 
gymnasiets biologi-, fysik- och kemikurser.

• Vissa lektioner och laborationer hålls 
på Hultsfreds gymnasium som är 
närmaste granne till Albäcksskolan. 
Du kommer att få möta både 
högstadie- och gymnasielärare.

• Eftersom du ingår i en vanlig högstadieklass blir det inget problem om 
du av någon anledning inte kan fullfölja spetsutbildningen.
 
• Väljer du att fortsätta vid Hultsfreds gymnasium kommer du bli 
erbjuden att läsa universitetskurser i matematik. Även på Hultsfreds 
gymnasium kan du välja att återgå till normal studieplan när du vill.
 
• Du är behörig att söka spetsutbildningen om du kan matematiska 
metoder på en nivå som motsvarar kunskapskravet C i åk 6. Blir 
det många sökande sker urvalet utifrån intervjuer och resultatet 
på det nationella provet.

• Undervisningen är avgiftsfri.

• Ansökan ska du skicka in före 19 april.
Ansökningsblankett hämtar du från 
www.hultsfred.se/spets där du också hittar mer 
information om spetsutbildningen.

fakta Om SpetSutbildNiNgeN
Du behöver inte vara någon stjärna i matematik, men du ska vara intresserad 
av naturvetenskap och vara beredd på den högre studietakten i matematik.

frida kullberg
matematikutvecklare i Hultsfreds kommun
frida.kullberg@edu.hultsfred.se
070-620 35 55

andreas ekberg
lärare på Albäcksskolan
andreas.ekberg@edu.hultsfred.se
070-694 35 18

Albäcksskolan, Skogsgatan 5, 577 30 Hultsfred 
www.facebook.com/albäcksskolanSpets

www.hultsfred.se/spets


