Utbildningsförvaltningen
Emil Friberg

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

Björkö Fria Gymnasium

Namn på projektet

Läsutveckling

Kontaktperson

Sara Qvarnström

Telefon till kontaktperson

0703743410

E-post till kontaktperson

sara.qvarnstrom@bjorkofriskola.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

Vi har planerat att avsätta tid i en lärartjänst under 2018 för
att arbeta med språkutvecklande arbetssätt och
läsutveckling. Andelen elever på skolan med annat
modersmål än svenska har ökat mycket senaste åren.
Projektet syftar till att möta elevernas behov och hitta
effektivare metoder att arbeta med språkutveckling på
skolan.
Alla lärare behöver ha kunskaper om språkutvecklande
arbetssätt och läsutveckling, därför kommer vi att använda
kollegialt lärande för att arbeta med Skolverkets material
kring språkutvecklande arbetssätt och läslyftet.
Vi vill utveckla lärmiljön genom att ge tillgång till mer
personalresurser i klassrummet för att hjälpa elever som
behöver stöd i sin läsning.
Projektet är ett resultat av de analyser som gjorts på skolan
inom det systematiska kvalitetsarbetet. I Linköpings
kommuns handlingsplan för läs och skrivsvårigheter
presenteras att man under flera år sett sjunkande resultat i
lästester på gymnasiet. Detta är också en tendens som
finns i hela Sverige och behöver bemötas på varje skola,
som kommunen också rekommenderar i sin handlingsplan.
Genom att utgå från Skolverkets material på området
säkerställer vi att vi arbetar utifrån vetenskaplig grund.

Motivera på vilket sätt projektet
bygger på vetenskaplig grund eller
beprövad erfarenhet

2 (2)

Förväntade konsekvenser av
projektet för flickor respektive
pojkar

Vi förväntar oss att arbetet på sikt leder till att en större
andel av eleverna når gymnasieexamen. Vi förväntar oss att
både flickors och pojkars språkutveckling gynnas och att
detta ska avspeglas i resultaten.

Sökta projektmedel 2018 i tkr

160 000 kr

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

Kostnad för arbetstid för projektledare: 60 000 kr
Personalresurser för stöd påområdet: 100 000 kr

Beviljade medel i tkr (fylls i av
utbildningskontoret)

Klicka här för att ange text.

