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

Berzeliusskolan

Namn på projektet

Läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt

Kontaktperson

Marcus Lindén

Telefon till kontaktperson

013-207369

E-post till kontaktperson

marcus.linden@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

Projektet ske ge personalen en ökad kompetens i
språkutvecklande arbetssätt i syfte att underlätta inlärningen
för eleverna generellt, men med ett särskilt fokus på de
elever som har kort tid i Sverige.
Under vårterminen 2018 vill vi arbeta med ett riktat stöd till
de elever på de nationella programmen som har de
svagaste kunskaperna i svenska. På tider för moderna
språk (kurser som dessa elever ej läser) vill vi skapa
samarbetsmöjligheter mellan lärare i svenska som
andraspråk samt främst lärare i textrika ämnen där man ska
arbeta med begrepp och texttyper i ämnena.
Under höstterminen 2018 påbörjar vi ett arbete med hela
personalen, bl a på studiedagar, i språkutvecklande
arbetssätt. Vi kommer att behöva ta in externa föreläsare
men också ha interna projektledare som håller i arbetet på
skolan.
Vi ser en ökning av elever med kort tid i Sverige, vilket
påverkar de insatser vi måste göra på skolan för att ge
dessa elever chansen att klara av sin skolgång. Många av
eleverna upplever språkliga svårigheter i olika kurser som
samhällskunskap, historia, kemi, biologi och fysik.
Vi vill se en minskning av andelen elever med kort tid i
Sverige som får F i kurser och som på sikt inte klarar en
gymnasieexamen.
50 tkr

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

2 (2)

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)

50 tkr av totalt 100 tkr fördelat på projektledare 50 tkr,
föreläsare 20 tkr, stödresurs i svenska/andra ämnen enligt
ovan 30 tkr

