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Barn- och utbildningsnämnden

Information om tre projekt inom Uppdrag
kunskapsarbete
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden att
- notera rapporten om sommarskola, premieskola och kommunövergripande grupp i
NO-ämnen och teknik.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Birgitta Wigren
Förvaltningschef

Erik Sanner
Utvecklingsstrateg

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i oktober 2008 att ge förvaltningen i uppdrag att
-

erbjuda sommarskola för elever som inte når målen i ämnena engelska, matematik
och svenska.
utreda möjligheten att på försök utveckla en sk premieskola för särskilt intresserade
och duktiga elever under ett par veckor i början av sommarlovet.
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-

utreda möjligheten att i samarbete med Vetenskapens hus som drivs av Stockholms
universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, starta en kommunövergripande grupp
inom NO och teknik för särskilt intresserade elever.

Efter beslutet har arbetet med utredning och planering inletts. Nedan sammanfattas
resultaten av arbetet hittills.

Nuläge
Sommarskola kommer att erbjudas till elever som går ut skolår 9 och saknar betyg i något
kärnämne. De erbjuds sex extra dagar i sommarlovets inledning för att visa att de har
kunskaper nog för ett godkänt betyg.
Sommarskola kommer även att erbjudas elever som går ut skolår 7 med stora brister i sina
kunskaper i kärnämnena, samt elever som går ut skolår 8 och saknar betyg i något kärnämne.
De erbjuds sommarskola 6 dagar innan terminsstart ht 2009.
Behöriga lärare i engelska, svenska och matematik anställs för detta. Tanken är att om möjligt
erbjuda gymnasieungdomar möjlighet att sommarjobba som hjälplärare i sommarskolan. De
kan fungera som förebilder och avlasta lärarna genom att kunna sitta och arbeta mer
koncentrerat med en elev i taget.
Kostnaderna för sommarskolan täcks av statsbidrag.
Premieskola kommer att erbjudas de elever som slutar skolår 8 med de högsta betygen. Det
är viktigt att både pojkar och flickor finns representerade samt att antalet elever från varje
skola är proportionellt i förhållande till skolans elevantal. Eleverna, max 16, erbjuds
premieskola under 6 dagar i början av sommarlovet. Schemat kommer att innehålla
skolarbete på förmiddagen och intressanta studiebesök på eftermiddagen. Förutom möjlighet
till fördjupning och kontakt med forskningsvärlden ska premieskolan vara en uppmuntran
för goda insatser och ett incitament till fortsatt goda resultat i skolan.
Premieskolan kommer att samarbeta med museer samt Vetenskapens hus.
En engagerad och skicklig lärare anställs för detta.
Kostnaderna för premisskolan delas mellan deltagande skolor.
Kommunövergripande grupper i NO och teknik kommer att startas på försök under ht
2009. Elever med ett genuint och stort intresse för NO och teknik kommer att erbjudas
deltagande i denna grupp som kommer att vara ett komplement till ordinarie undervisning.
Eleverna söker för ett läsår i taget och tanken är att varje läsår ska nya elever kunna erbjudas
deltagande i detta. Eleverna kommer att delas upp i två grupper: en för elever skolår 5-6, en
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för elever skolår 7-9. Eleverna samlas i centrum och åker tillsammans med läraren till
Vetenskapens hus för att komma i kontakt med naturvetenskap och teknik på ett annorlunda
sätt än i skolan. Besöket bearbetas sedan under en eftermiddag i en laborationssal på en
skola. Under hösten kommer varje båda grupperna att göra fyra studiebesök med påföljande
bearbetning vilket ger totalt 8 träffar per grupp. Utifrån den påföljande utvärderingen avgörs
om försöket permanentas.

Detta kvarstår att arbeta vidare med
Sommarskolan
- rekrytering av lärare
- rekrytering av eventuella sommarjobbare
- rekrytering av elever
- framtagande av den mapp som ska användas för elevens planering
- information
- framtagande av webbenkät
Premieskolan
- rekrytering av lärare
- fastställande av planeringen
- rekrytering av elever
- information
- framtagande av webbenkät
Kommunövergripande grupper i NO och teknik
- rekrytering av lärare
- fastställande av planeringen i samarbete med Vetenskapens hus
- kriterier för urval av elever
- rekrytering av elever
- information
- framtagande av webbenkät

