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Premieskola 2009
Uppdrag kunskapsarbete redovisades inför nämnden i oktober 2008. Nämnden
gav då i uppdrag åt förvaltningen att undersöka möjligheten att på försök utveckla
en sk premieskola för särskilt intresserade och duktiga elever under ett par veckor
i början av sommarlovet. Detta dokument är ett förslag på hur premieskola för
elever i skolår 8 ska organiseras i Tyresö kommun sommaren 2009.
•
•
•
•

Tid: Sex dagar direkt efter skolavslutningen. Den påföljande utvärderingen
får ligga till grund för en eventuell utökning av tiden för premieskola
sommaren 2010.
Lokal: Forellen/Nyboda på förmiddagarna och studiebesök på
eftermiddagarna. Forellen/Nyboda är bra att utgå ifrån eftersom det är nära
bussar in till stan vid de studiebesök som är en del av premieskolan.
Antal elever: 12-16 st. De bästa från varje skola, procentuellt utifrån antal
elever. Dock minst 2 från varje skola.
Antal lärare: 1

Syfte
Syftet med premieskolan är att erbjuda duktiga elever möjlighet till fördjupning
och att komma i kontakt med forskningsvärlden. Dessutom ska premieskolan vara
en uppmuntran till goda insatser och ett incitament till fortsatt goda resultat i
skolan.
Kriterier för urval av elever.
De elever i år 8 med högsta meritvärdet erbjuds plats, hälften pojkar, hälften
flickor. Det är viktigt att stämma av med föräldrar så att eleven inte är bortrest
under premieskolan.
Lärare
• Detta ska vara ett högstatusuppdrag och det är viktigt att rekrytera en
duktig och engagerad lärare.
• Uppdraget betalas med enkel övertidsersättning.
• Läraren rekryteras genom internrekrytering. Förvaltningens
utvecklingsstrateg ansvarar för rekryteringen.
• Läraren är den som gör den slutgiltiga planeringen, ramen görs centralt i
samarbete med de olika partners för samarbete.
Kostnader
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Skolorna delar på kostnaderna utifrån hur många elever som deltar. Ex. 2 elever
av 20 från en skola innebär 10 % av kostnaderna.
Terminskorten på SL gäller inte på sommaren så transport får lösas på annat vis.
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Förslag på schema
Dag 1

Förmiddag
Arbete i skolan

Dag 2

Arbete i skolan

Dag 3

Arbete i skolan

Dag 4

Arbete i skolan

Dag 5

Arbete i skolan

Eftermiddag
Besök på Universitetet för att
eleverna ska få se vart de ska sikta.
Föreläsning kring hållbar utveckling
och vandring i växthusen med Ann
Franzén, Naturens hus. Öppet för
frågor om biologi.
Besök på Vetenskapens hus. Magnus
Näslund föreläser om universums
tidsperspektiv. Öppet för frågor om
fysik.
Lunch i Gamla stan och besök på
Nobelmuseet. Åsa Sundelin berättar
om Alfred Nobel och visar filmer om
kreativitet i naturvetenskapen.
Därefter arbete i labbet. Öppet för
frågor om Kemi
Besök på Tekniska museet. Arbete i
studion med fokus på beskrivning av
premieskolan - utvärdering. Öppet för
frågor om teknik. Kvällsaktivitet:
Parkteatern (?) eller Bio.
Avslutningslunch på Tyresö slott.
Därefter föreläsning med historisktsamhällsvetenskapligt innehåll av
någon från Södertörns Högskola med
på följande frågestund. Eleverna
fyller i en utvärdering innan diplom
delas ut och premieskolan avslutas.
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Information
Det är mycket viktigt att informera om Premieskolan och låta den synas genom:
• Intranätet
• Tyreso.se
• Mitt i Tyresö
• Information i klassrummet till eleverna.
Utvärdering av premieskolan
Görs av läraren för Premieskolan, elever och vårdnadshavare samt
samarbetspartners. Webbaserad enkät för detta tas fram av BoU-förvaltningen.
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