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1. Informationen noteras.

Ärende
Under 2017 har 408 elever deltagit i lovskola, totalt genomförde eleverna
tillsammans 1459 elevdagar under sport- påsk- sommar- och höstlov.
Matematik var det dominerade ämnet under lovskolan, totalt ägnades ca 69 %
av tiden till matematik.
Under lovskolan genomfördes 66 prövningar, 15 av prövningarna ledde till ett
godkänt kursbetyg. Rektorer ser att elever som deltagit på lovskolan har bättre
förutsättningar i att klara kurserna på längre sikt även om många elever inte
klarade prövningen i direkt anslutning till lovskolan.

__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Uppföljning av lovskola i kommunala gymnasieskolor (dec-17).docx

2 (5)

Bakgrund
Sedan ett antal år tillbaka har det varit möjligt för huvudmän att söka
statsbidrag för lovskola för elever som behöver det för att nå kunskapskraven
för betyget E i en eller flera kurser och för elever på introduktionsprogram, i ett
eller flera ämnen som ingår i elevens individuella studieplan. Statsbidraget ska
gå till undervisning under sport- påsk- sommar- och höstlov. Elever som deltar
på lovskolan har möjlighet att genomgå prövning för att visa sina kunskaper i
alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav.
De kommunala gymnasieskolorna i Linköping beviljades preliminärt 559 tkr i
statsbidrag utifrån de i förhand planerade elevantalet i lov- och sommarskolan
som lämnades in till Skolverket i februari 2017. Utöver statsbidraget ersätter
nämnden lov- och sommarskolan till de kommunala gymnasieskolorna med
495 tkr för 2017.
Statsbidrag ersätter lovskola under sommaren efter genomförd lovskola, den
beviljade summan blev för 2017 125 tkr (1073 kr/vecka). För lovskola som
genomfördes under sport- påsk och höstlov blev statsbidraget 262 tkr (300
kr/dag).
Medel har revideras efter antal deltagare i lovskolan under 2017. Skolorna har
fått höjd ersättning för genomförd lovskola på grund av att färre lovdagar och
lovveckor genomfördes än planerat på skolorna.
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Resultat
Under 2017 har 408 elever deltagit i lovskola, totalt genomförde eleverna
tillsammans 1459 elevdagar under sport- påsk- sommar- och höstlov.
Matematik var det dominerade ämnet under lovskolan, totalt ägnades ca 69 %
av tiden till matematik.
Under lovskolan genomfördes 66 prövningar, 15 av prövningarna ledde till ett
godkänt kursbetyg. Rektorer ser att elever som deltagit på lovskolan har bättre
förutsättningar i att klara kurserna på längre sikt även om många elever inte
klarade prövningen i direkt anslutning till lovskolan.
Anders Ljungstedts gymnasium
På Anders Ljungstedts gymnasium deltog 118 elever, totalt 238 elevdagar, i
lovskola under sport- påsk och höstlov. Lovskola erbjöds i matematik till
elever i årskurs ett som riskerade att inte nå kunskapskraven samt elever i
årskurs två och tre som sedan tidigare inte nått kunskapskraven för ett godkänt
betyg. Rektorerna har sett positiva effekter av lovskolan, 93 % av eleverna i
årskurs ett, läsåret 2016/17 fick ett godkänt betyg i matematik. Utöver
lovskolan har eleverna haft utökad undervisningstid i matematik.
Under två veckor på sommarlovet deltog tolv elever på sommarskola i svenska
som andraspråk för elever på språkintroduktion. Få elever som anmält sig till
sommarskolan närvarade fullt ut vilket bidrog till att endast enstaka elever
nådde kunskapskraven för nästa nivå på språkintroduktion efter genomförd
lovskola.
Berzeliusskolan
På Berzeliusskolan deltog 37 elever, totalt 49 elevveckor, på sommarskolan.
Eleverna läste kurser i matematik och fysik. I anslutning till sommarskolan
genomförde eleverna totalt 48 prövningar, tolv elever fick ett godkänt
kursbetyg efter prövning.
För elever som klarat av en kurs genom prövning har i vissa fall ökade
möjligheterna att få en gymnasieexamen. Samtliga elever på Berzeliusskolan
som tidigare fått ett icke godkänt betyg i matematik eller fysik fick skriftlig
inbjudan till sommarskolan. Undervisande lärare uppmuntrade de inbjudna
eleverna att anmäla sig till sommarskolan.
Birgittaskolan
På Birgittaskolan deltog 78 elever, totalt 209 elevdagar, på lovskola under
sport- och påsklov. Under sommarlovet deltog 24 elever under två veckor på
lovskola. Eleverna hade under lovskolan möjlighet att läsa många olika ämnen.
Elever läste till övervägande del matematik, svenska/svenska som andraspråk
och engelska även många andra ämnen förekom under lovskolan som
naturkunskap, kemi, samhällskunskap, religion, historia, vård, medicin med
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mera. Eleverna undervisades av heltidsmentorer vilka har en bred behörighet
samt semestertjänst, denna kombination möjliggjorde att skolan kunde erbjuda
ett brett utbud av ämnen under flera lov. I anslutning till lovskolan
genomfördes 18 prövningar, tre elever fick ett godkänt kursbetyg efter
prövning. Rektor kan se att lovskolan på längre sikt ger positiva effekter.
Genom deltagande i lovskola ges eleven förutsättningar att stärka sina
kunskaper och därigenom öka sin möjlighet att nå ett godkänt kursbetyg,
oavsett om detta sker genom prövning i direkt anslutning till genomförd
lovskola eller vid ett senare tillfälle.
Folkungaskolan
På Folkungaskolan deltog 79 elever, totalt 353 elevdagar, under sport- och
höstlov. Tio elever från språkintroduktion deltog på sommarskolan under två
veckor. Alla elever som deltog på lovskolan fick undervisning i matematik.
Ingen elev gjorde prövning i direkt anslutning till lovskolan. Rektorer på
skolan upplever att lovskolan på sikt leder till högre måluppfyllelse i
matematik genom att eleverna förstärker sina kunskaper och därigenom ökar
sina möjligheter till ett godkänt kursbetyg. Under lovskolan har lärare och
speciallärare lagt stort fokus på att befästa grundläggande färdigheter i
matematik. Alla elever som läser Matematik 1B och 2B har erbjudits att delta
på lovskola. Utöver lovskola erbjuder skolan extraundervisning i matematik
med behöriga matematiklärare i akademin en gång per vecka.
Katedralskolan
På Katedralskolan deltog 50 elever, totalt 74 elevdagar, i lovskola under påskoch höstlov. Under påsklovet erbjöds alla elever lovskola med fokus på
matematik. På höstlovet erbjöds alla elever i årskurs tre stöd i gymnasiearbetet.
De elever som hade fått en varning i gymnasiearbetet blev direkt uppmanade
att söka lovskola på höstlovet. Utöver lovskolan erbjuder skolan
extraundervisning i matematik, svenska och engelska på eftermiddagar i
skolans lokaler.
Kommunala mål
I koalitionen för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
Jämställdhet
Pojkar och flickor har i samma utsträckning blivit erbjudna att delta i
lovskolan. Deltagande i lovskola är i inte redovisade utifrån kön.
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