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Information om Nynäshamns sommarskola 2012
Sommarskolan vänder sig till elever i årskurs 8 och 9 som mitt i vårterminen inte bedöms nå
målen i kärnämnena svenska, svenska som andra språk, engelska eller matematik. Eleven
hinner i regel bara läsa ett av dessa ämnen.
Sommarskolan ökar möjligheten att uppnå grundskolans mål. Elev som går ut årskurs 9 kan
om kunskaperna i ämnet förbättras, få ett betyg och kanske också bli behörig till gymnasiet.
Varje dag motsvarar ungefär en veckas undervisning i ämnet under en termin. Vid bedömning
följs målen i kursplanerna och i de nationella provkriterierna. Om en elev uppnår godkänt i
sommarskolan beror naturligtvis också på hur eleven ligger till kunskapsmässigt redan vid
starten.
Varje elev arbetar individuellt med de kriterier som deras ordinarie lärare angivit att de
missat. Varje dag ges en läxa som följs upp dagen därpå. Varje elev får visa sina färdigheter
genom prov, uppsats, muntlig framställning m.m. Efter avslutad sommarskola får eleven i år 8
skriftligt omdöme i ämnet. Elev i år 9 får betyg eller skriftlig bedömning.
Undervisningen sker på Gröndalsskolan under tiden 20/6 – 4/7 (10 dagar ej midsommarafton)
Sommarskolan är frivillig, men kräver närvaro, arbete och motivation. Skolan börjar kl 8.30
med en kort genomgång av dagen. Eleverna arbetar intensivt under tre 60-minuterspass med
raster emellan. Vid den andra rasten serveras smörgås och juice. Undervisningen slutar kl
12.30.
Ansökan
Ansökan fylls i av elev och förälder/vårdnadshavare och elevens ordinarie ämneslärare. Till
ansökan bifogas ett åtgärdsprogram som beskriver de mål/kriterier som inte uppfyllts för
godkänd nivå. Ansökan skickas senast 16 maj till rektor för sommarskolan Senast 23 maj
meddelas alla sökande om de antagits till sommarskolan, eller inte.
Rätt till skolskjuts
Elev som bor mer än 5 km från sommarskolan har rätt till skolskjuts. Om eleven köper SL:s
veckokort, kan reseersättning fås av hemskolan i efterskott genom att uppvisa kort och fylla i
blanketten ”reseersättning vid sommarskola 2012”.
Med vänlig hälsning
Thomas Dahl, rektor sommarskolan.
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