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[Svenska] 
 
 

Beställning av skoluniform till 
läsåret 2021/22 
 
På grund av coronaviruset är det i år inte möjligt att besöka oss för att prova ut 
skoluniformen. Därför ber vi dig att göra utprovning och beställning hemifrån. 
 
Följande kläder (för bilder, se sista sidan) delas ut kostnadsfritt första skoldagen: 
 
Årkurs 4-6: 3st pikéer och 2st zip cardigans 
Årskurs 7: 3 st pikéer och 2st v-neck cardigans 
 
Observera att det tyvärr inte är möjligt att göra returer då kläderna sys och beställs efter 
varje elev. Vi ber er därför mäta noggrant och tänka på att barnet kan växa under 
sommaren.  
 
 

Så här gör du 

Steg 1: Utprovning  
1. Ta fram ett måttband eller en linjal/tumstock. 

Mät barnet eller ett klädesplagg som ditt barn har idag. Lägg gärna till några extra 
centimeter med tanke på att barnet ska använda kläderna med start i augusti och 
under nästa läsår.  

2. Jämför måtten i måttabellen som du hittar här. 
(https://nordicinternational.se/app/uploads/2021/02/Mattabeller-2021-2022.pdf).  

Steg 2: Beställning  
Gör beställningen här (https://forms.gle/Jtjb1kyTr3p5shLTA) senast den 10 juni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nordicinternational.se/app/uploads/2021/02/Mattabeller-2021-2022.pdf
https://forms.gle/Jtjb1kyTr3p5shLTA
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[English] 
 
 

Ordering of school uniform for 
school term 2021/22 
 
Due to the coronavirus, it is unfortunately not possible to visit us to try out the school 
uniform. Therefore, we ask you to do the try-out and order from home. 
 
The following clothes (for pictures, please look at the last page) are distributed free of 
charge on the first day of school: 
 
Year 4-6: 3 polo shirts and 2 zip cardigans 
Year 7: 3 polo shirts and 2 v-neck cardigans 
 
Please note that it is not possible to do returns since the clothes are sewn and ordered after 
each student’s measurements. We therefore ask you to please measure carefully and keep 
in mind that the child will probably grow during the summer. 
 
 

How to order 

Step 1: Try-out 
1. Grab a tape measure or a ruler.  

Measure the child or an item of clothing that your child wear today. We recommend 
you to add a few extra centimeters considering that your child will use the clothes 
from August and during the next school year. 

2. Compare the dimensions in the size shart that you will find here. 
(https://nordicinternational.se/app/uploads/2021/02/Mattabeller-2021-2022.pdf) 

Step 2: Ordering 
Please order here (https://forms.gle/Jtjb1kyTr3p5shLTA) no later than June 10. 

https://nordicinternational.se/app/uploads/2021/02/Mattabeller-2021-2022.pdf
https://forms.gle/Jtjb1kyTr3p5shLTA
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Piké/Polo shirt 

 

Zip cardigan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V neck cardigan 
 
 
 
 

Dam/Woman Unisex Barn/Children 

Unisex Dam/Woman 

Unisex Barn/Children 
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