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Ansökan om bildningsnämndens utvecklingsmedel 2018
Varje skola fyller i en ansökan per projekt och skickar till bildningsnamnden@linkoping.se senast den
27 oktober 2017. Alla projekt ska skickas in av rektor eller enhetschef.

Skola

Berzeliusskolan

Namn på projektet

Livskunskap för nyanlända

Kontaktperson

Linda Eklund

Telefon till kontaktperson

013-207432

E-post till kontaktperson

Linda.eklund@linkoping.se

Kryssa för vilket/vilka områden som
är aktuella för utvecklingsprojektet

☒ Studieteknik och motivationshöjande åtgärder
☐ Läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt
☒ Jämställdhet
☒ Psykisk hälsa
☒ Trygghet och studiero
☐ Medel för att möjliggöra deltagande i tävlingsverksamhet
på yrkesprogram

Beskrivning av projektet

Bakgrund
Berzeliusskolan har sedan vårterminen 2016 haft
Språkintroduktion inom gymnasieskolan. Många av
eleverna där har traumatiska upplevelser från sina
hemländer och sin flykt till Sverige som behöver bearbetas.
De flesta är ensamkommande flyktingbarn som hoppas på
att få stanna kvar i Sverige. Eleverna kommer från kulturer
som skiljer sig mycket ifrån vår, med andra värderingar och
normer. Skolgången är i en del fall bristfällig och synen på
kunskap påminner om vårt skolsystem för 50 år sedan.
Utvecklingsområde
Hösten 2017 införde Berzeliusskolan ett nytt ämne –
livskunskap - för eleverna inom Språkintroduktion. Tanken
är att eleverna ska få lära sig hur det svenska samhället
fungerar, arbeta med värdegrundsfrågor kopplade till
bemötande och jämlikhet, få lära sig mer om relationer, sex
och samlevnad för att underlätta deras integration i Sverige.
Studieteknik och information om utbildningar och
arbetsmarknad är också en del av innehållet.
Inom ramen för livskunskapen får eleverna göra
studiebesök och vi bjuder också in externa föreläsare som
tar upp aktuella ämnen såsom samlevnad, faran med
droger, möjligheter till framtida studier och jobb mm.
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Motivera på vilket sätt projektet
bygger på vetenskaplig grund eller
beprövad erfarenhet

Förväntade konsekvenser av
projektet för flickor respektive
pojkar

Sökta projektmedel 2018 i tkr

Under läsåret 16/17 har Berzeliusskolan haft en
heltidsmentor på Språkintroduktionen och då har vi märkt
att de här områdena behöver få ett tydligare fokus under
elevernas skolgång än vad de får i reguljär undervisning.
Arbetet med genusfrågor som under förra läsåret
finansierades via nämnd gav goda resultat för den här
målgruppen och vi fick insikt i att behovet var större än vad
vi hade räknat med. Genom värderingsövningar och
diskussioner utmanas eleverna till att tänka i nya banor och
ifrågasätta sina ställningstaganden samt se sin roll i ett
annat sammanhang.
Vår förhoppning är eleverna ska bli bättre rustade för ett liv i
Sverige och att deras integration i vårt samhälle ska
underlättas. En ökad trivsel och trygghet uppnås när man
som individ vet vad som gäller i olika situationer och vad
som förväntas av en. På individbasis räknar vi med att de
blir mer kapabla till att fatta beslut kring sig själva och sin
framtid. Eleverna får också större möjligheter att bearbeta
sina värderingar i samtal med en vuxen.
En önskvärd effekt är att pojkar på Språkintroduktionen får
en ökad självinsikt och en större respekt för kvinnor.
Flickorna blir mer medvetna om sina rättigheter och vilka
möjligheter de har att fatta egna beslut om sina liv vilket ger
en ökad trygghet.
100 tkr

Redovisning av egenfinansiering
(behöver ej fyllas i om ansökan
görs tillsammans med annan skola
eller för tävlingsverksamhet) i tkr

Ansvarig för livskunskapen och dess innehåll är
Berzeliusskolans elevstödjare Paula Barton. Eleverna
har livskunskap på schemat en lektion i veckan.
Personalkostnad undervisning: 80 tkr
Personalkostnad samtalsstöd enskilt/grupp om
livskunskapsfrågor: 60 tkr.
Kostnad för föreläsare och studiebesök: 40 tkr
Undervisningsmaterial: 20 tkr

Beviljade medel i tkr (fylls i av
utbildningskontoret)

Klicka här för att ange text.

