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

Katedralskolan

Namn på projektet

Språkolympiaden

Kontaktperson

Elizabet Bate Holmberg

Telefon till kontaktperson

013207542

E-post till kontaktperson

elizabet.bateholmberg@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

Språkolympiaden

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

Katedralskolan i Linköping har med framgång tävlat i
Språkolympiaden de senaste åren. Då tävlingen ökar i
popularitet bland eleverna, ökar också deras motivation att
förbereda sig både vad gäller språkriktighet och realia. Då
fem språk, varav två är obligatoriska, deltar har alla elever
på skolan möjlighet att delta och engagera sig.
De flesta elever är med och kvalar in, vilket innebär att
olympiaden når ut till hela årskurser. Det ökar elevernas
intresse och motivation att arbeta med språket.
Själva tävlingsmomentet är motiverande, och många elever
uttrycker att det är kul att tävla i språk och inte bara i sport.
Anmälningsavgift 876:-/språk (en, sv, ty, fr, sp) = 4380:Tågresa Link-Malmö T/R 800:-/elev = 8000:- (om vi kommer
till final i alla språk)
Tågresa Link-Malmö T/R 800:-/lärare = 800:Hotellrum 2 nätter/lärare = 900:-/natt = 1800:Summa 14980:Summan kan bli mindre om vi inte kommer till final i vissa
språk.
Språkolympiaden betalar hotellrum för deltagande elever:
900:-/natt = 4500:-

Förväntade konsekvenser av
projektet för flickor respektive
pojkar

Sökta projektmedel 2018 i tkr

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

Klicka här för att ange text.
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