Material och planeringar för elev som under kortare tid byter skolgång till Svenska skolan Teneriffa

14 juli 2017, Los Cristianos, Teneriffa
Till berörd lärare
Under en kortare period detta läsår kommer en av era elever kortvarigt byta skola. Skolbytet sker till Svenska skolan
Teneriffa, vilket är en grundskola, godkänd av Skolverket.
Egen planering och medhavt material för att kunna ligga i fas
För elever som kommer kortare tid, 3 månader eller kortare (i högstadiet en termin eller kortare), önskar vi att eleven har
med sig planering samt uppgifter som bidrar till att eleven skall kunna följa sina klasskamraters skolgång i Sverige, för att de
sedan ska ligga i fas med dem vid hemkomst. Vi anser att detta ger en större trygghet samt säkrar måluppfyllelsen för
eleven.
I detta dokument önskar vi att ni fyller vilka uppgifter eleven ska jobba med samt om det finns några förmågor ni särskilt vill
att eleven ska jobba extra med. Ni väljer själv i vilken grad som detta redogörs, ju mer vi vet desto mer kan vi hjälpa, men
först och främst är det viktigt för oss att veta vilka uppgifter som ska göras. Om det finns något ni vill att eleven tränar extra
på, skriv det så ska vi göra allt vi kan för att lägga fokus på det.
Om planeringen för elevens undervisning inte är färdigplanerad vid avfärd så går det givetvis bra att ha fortlöpande kontakt.
Vi önskar att kontakten sker mellan vår lärare och er på hemskolan för att kunna säkra elevens måluppfyllelse. Föräldrar
och elever får gärna ta del av mailkonversationen om så önskas.
Inskrivningssamtal på Svenska skolan Teneriffa
Senast dagen innan eleven börjar på vår skola har vi på Teneriffa ett inskrivningssamtal med elev och målsman. Till detta
möte har eleven med sig allt material och alla planeringar som är nämnda i detta dokument samt eventuell IT-verktyg och
inloggning till lärplattform.
Omdömen och/eller betyg
Bifoga gärna även eventuella betyg, tidigare omdömen, IUP och åtgärdsprogram. Om möjligt så är ni välkomna att maila
detta i förväg.
IT-verktyg
Svenska skolan Teneriffa har begränsade möjligheter att tillhandahålla egen läsplatta (iPad) eller dator, därför ber vi er om
möjligt ha med er egen sådan om det är ett krav för den dagliga verksamheten. Tillfälligt lån för enstaka uppgifter i skolan
är förstås inget problem. Om eleven har inloggning till eventuell lärplattform vill vi att ni och föräldrarna ser till att eleven
kan sina inloggningsuppgifter.
Vår dokumentation/betyg
När eleven avslutar sin tid på Svenska skolan Teneriffa bifogar vi ett omdöme kring hur eleven utvecklats mot målen. Vårt
dokument har nedanstående information från er som bas, därför är det viktigt att ni skickar det till oss i Word-format så att
vi kan fortsätta fylla i det. Vi fyller på med information om allt som gjorts och vilka förmågor som vi ser har utvecklats extra
under perioden. Vi ger inga betyg av korttidselever som vid återgång till er skola ska få detta. Däremot om ni önskar, så
stöttar vi er på bästa möjliga sätt i er bedömning, nämn då detta tydligt i detta dokument. Finns det något ni önskar vi
stöttar/observerar lite extra så nämn gärna det i detta dokument så kommer vi ha detta i extra åtanke under elevens period
hos oss och dokumentera våra observationer åter till er i detta dokument.
Nationella prov
För elever i åk 3 och 6 genomför vi nationella prov. Om ni önskar att detta görs för aktuell elev, vänligen nämn det i detta
dokument. Nämn hur ni önskar att dessa rättas och bedöms. Vi erbjuder möjlighet att göra detta om ni önskar.
Vid hemkomst
För vår gemensamma elev betyder en period utomlands mycket. Många nya erfarenheter och kunskaper har inhämtats, nya
vänner har hittats mm. Intrycken är många och har ni på mottagande skola möjlighet att följa upp elevens upplevelse kan
det ha stor betydelse. Om det är något ni undrar eller vill återkoppla så tar vi gärna emot både frågor och utvärderingar.
Kontaktperson på vår skola för elever på kort tid:
Elever i åk 3-7: Mattias Walan: mattias.walan@teneriffaskolan.se
Elever i åk 8-9: Mattias Ekenäs: mattias.ekenas@teneriffaskolan.se
Med hopp om gott samarbete!
Tommy Isaksson: info@teneriffaskolan.se
rektor Svenska skolan Teneriffa

ColegioSueco / Svenska skolan Teneriffa
Calle Coronel 8, Los Cristianos
38 650 Arona,Tenerife, España

Mobil: +34 642 351 337
Tel: +34 922 798 358
info@teneriffaskolan.se

Material och planeringar för elev som under kortare tid byter skolgång till Svenska skolan Teneriffa

14 juli 2017, Los Cristianos, Teneriffa

Bild
(kryssa i nedan)
Ingen undervisning i ämnet under perioden.
Uppgifter medsändes med eleven samt redovisas nedan.
Uppgifter mailas till lärare på Teneriffa, Mattias Walan, mattias.walan@teneriffaskolan.se
Uppgifter läggs ut på elevens lärplattform.
Kontakt till lärare i detta ämne (namn och e-mailadress):

Uppgifter (anges om ni valt alternativ 2 ovan):

Finns det några förmågor ni särskilt vill att vi fokuserar på i detta ämne?
…vänligen ange det då här, (OBS inget krav):

Sammanfattande kommentar av lärare på Svenska skolan Teneriffa, efter periodens slut

Engelska
(kryssa i nedan)
Ingen undervisning i ämnet under perioden.
Uppgifter medsändes med eleven samt redovisas nedan.
Uppgifter mailas till lärare på Teneriffa, Mattias Walan, mattias.walan@teneriffaskolan.se
Uppgifter läggs ut på elevens lärplattform.
Kontakt till lärare i detta ämne (namn och e-mailadress):

Uppgifter (anges om ni valt alternativ 2 ovan):

Nationella prov
Nämn här om det är aktuellt att eleven ska göra nationella prov hos oss. Hur önskar ni att dessa ska rättas och
bedöms, ska det göras av oss eller vill ni göra det? Till vilken adress vill ni att vi skickar proven samt eventuell
bedömning?

Finns det några förmågor ni särskilt vill att vi fokuserar på i detta ämne?
…vänligen ange det då här, (OBS inget krav):
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Sammanfattande kommentar av lärare på Svenska skolan Teneriffa, efter periodens slut

Hem- och konsumentkunskap
(kryssa i nedan)
Ingen undervisning i ämnet under perioden.
Uppgifter medsändes med eleven samt redovisas nedan.
Uppgifter mailas till lärare på Teneriffa, Mattias Walan, mattias.walan@teneriffaskolan.se
Uppgifter läggs ut på elevens lärplattform.
Kontakt till lärare i detta ämne (namn och e-mailadress):

Uppgifter (anges om ni valt alternativ 2 ovan):

Finns det några förmågor ni särskilt vill att vi fokuserar på i detta ämne?
…vänligen ange det då här, (OBS inget krav):

Sammanfattande kommentar av lärare på Svenska skolan Teneriffa, efter periodens slut

Idrott och hälsa
(kryssa i nedan)
Ingen undervisning i ämnet under perioden.
Uppgifter medsändes med eleven samt redovisas nedan.
Uppgifter mailas till lärare på Teneriffa, Mattias Walan, mattias.walan@teneriffaskolan.se
Uppgifter läggs ut på elevens lärplattform.
Vi önskar att Svenska skolan på Teneriffa ansvarar för undervisningen.
Vissa delar av idrottsämnet kan vara svårt att lösa på plats beroende på miljö och tillgång till material.
Kontakt till lärare i detta ämne (namn och e-mailadress):

Uppgifter (anges om ni valt alternativ 2 ovan):

Finns det några förmågor ni särskilt vill att vi fokuserar på i detta ämne?
…vänligen ange det då här, (OBS inget krav):
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Sammanfattande kommentar av lärare på Svenska skolan Teneriffa, efter periodens slut

Matematik
(kryssa i nedan)
Ingen undervisning i ämnet under perioden.
Uppgifter medsändes med eleven samt redovisas nedan.
Uppgifter mailas till lärare på Teneriffa, Mattias Walan, mattias.walan@teneriffaskolan.se
Uppgifter läggs ut på elevens lärplattform.
Kontakt till lärare i detta ämne (namn och e-mailadress):

Uppgifter (anges om ni valt alternativ 2 ovan):

Nationella prov
Nämn här om det är aktuellt att eleven ska göra nationella prov hos oss (Åk 3 – nämn även då vilka prov). Hur
önskar ni att dessa ska rättas och bedöms, ska det göras av oss eller vill ni göra det? Till vilken adress vill ni att
vi skickar proven samt eventuell bedömning?

Finns det några förmågor ni särskilt vill att vi fokuserar på i detta ämne?
…vänligen ange det då här, (OBS inget krav):

Sammanfattande kommentar av lärare på Svenska skolan Teneriffa, efter periodens slut

Språkval
(kryssa i nedan)
Ange språk:
Ingen undervisning i ämnet under perioden.
Uppgifter medsändes med eleven samt redovisas nedan.
Uppgifter mailas till lärare på Teneriffa, Mattias Walan, mattias.walan@teneriffaskolan.se
Uppgifter läggs ut på elevens lärplattform.
Kontakt till lärare i detta ämne (namn och e-mailadress):
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Uppgifter (anges om ni valt alternativ 2 ovan):

Finns det några förmågor ni särskilt vill att vi fokuserar på i detta ämne?
…vänligen ange det då här, (OBS inget krav):

Sammanfattande kommentar av lärare på Svenska skolan Teneriffa, efter periodens slut

Musik
(kryssa i nedan)
Ingen undervisning i ämnet under perioden.
Uppgifter medsändes med eleven samt redovisas nedan.
Uppgifter mailas till lärare på Teneriffa, Mattias Walan, mattias.walan@teneriffaskolan.se
Uppgifter läggs ut på elevens lärplattform.
Kontakt till lärare i detta ämne (namn och e-mailadress):

Uppgifter (anges om ni valt alternativ 2 ovan):

Finns det några förmågor ni särskilt vill att vi fokuserar på i detta ämne?
…vänligen ange det då här, (OBS inget krav):

Sammanfattande kommentar av lärare på Svenska skolan Teneriffa, efter periodens slut

NO
(kryssa i nedan)
Ingen undervisning i ämnet under perioden.
Uppgifter medsändes med eleven samt redovisas nedan.
Uppgifter mailas till lärare på Teneriffa, Mattias Walan, mattias.walan@teneriffaskolan.se
Uppgifter läggs ut på elevens lärplattform.
Kontakt till lärare i detta ämne (namn och e-mailadress):
ColegioSueco / Svenska skolan Teneriffa
Calle Coronel 8, Los Cristianos
38 650 Arona,Tenerife, España

Mobil: +34 642 351 337
Tel: +34 922 798 358
info@teneriffaskolan.se

Material och planeringar för elev som under kortare tid byter skolgång till Svenska skolan Teneriffa

14 juli 2017, Los Cristianos, Teneriffa

Uppgifter (anges om ni valt alternativ 2 ovan):

Finns det några förmågor ni särskilt vill att vi fokuserar på i detta ämne?
…vänligen ange det då här, (OBS inget krav):

Sammanfattande kommentar av lärare på Svenska skolan Teneriffa, efter periodens slut

SO
(kryssa i nedan)
Ingen undervisning i ämnet under perioden.
Uppgifter medsändes med eleven samt redovisas nedan.
Uppgifter mailas till lärare på Teneriffa, Mattias Walan, mattias.walan@teneriffaskolan.se
Uppgifter läggs ut på elevens lärplattform.
Kontakt till lärare i detta ämne (namn och e-mailadress):

Uppgifter (anges om ni valt alternativ 2 ovan):

Finns det några förmågor ni särskilt vill att vi fokuserar på i detta ämne?
…vänligen ange det då här, (OBS inget krav):

Sammanfattande kommentar av lärare på Svenska skolan Teneriffa, efter periodens slut

Slöjd
(kryssa i nedan)
Ingen undervisning i ämnet under perioden.
Uppgifter medsändes med eleven samt redovisas nedan.
Uppgifter mailas till lärare på Teneriffa, Mattias Walan, mattias.walan@teneriffaskolan.se
Uppgifter läggs ut på elevens lärplattform.
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Kontakt till lärare i detta ämne (namn och e-mailadress):

Uppgifter (anges om ni valt alternativ 2 ovan):

Finns det några förmågor ni särskilt vill att vi fokuserar på i detta ämne?
…vänligen ange det då här, (OBS inget krav):

Sammanfattande kommentar av lärare på Svenska skolan Teneriffa, efter periodens slut

Svenska
(kryssa i nedan)
Ingen undervisning i ämnet under perioden.
Uppgifter medsändes med eleven alternativt redovisas nedan.
Uppgifter mailas till lärare på Teneriffa, Mattias Walan, mattias.walan@teneriffaskolan.se
Uppgifter läggs ut på elevens lärplattform.
Kontakt till lärare i detta ämne (namn och e-mailadress):

Uppgifter (anges om ni valt alternativ 2 ovan):

Nationella prov
Nämn här om det är aktuellt att eleven ska göra nationella prov hos oss (Åk 3 – nämn även då vilka prov). Hur
önskar ni att dessa ska rättas och bedöms, ska det göras av oss eller vill ni göra det? Till vilken adress vill ni att
vi skickar proven samt eventuell bedömning?
Finns det några förmågor ni särskilt vill att vi fokuserar på i detta ämne?
…vänligen ange det då här, (OBS inget krav):

Sammanfattande kommentar av lärare på Svenska skolan Teneriffa, efter periodens slut

ColegioSueco / Svenska skolan Teneriffa
Calle Coronel 8, Los Cristianos
38 650 Arona,Tenerife, España

Mobil: +34 642 351 337
Tel: +34 922 798 358
info@teneriffaskolan.se

Material och planeringar för elev som under kortare tid byter skolgång till Svenska skolan Teneriffa

14 juli 2017, Los Cristianos, Teneriffa

Teknik
(kryssa i nedan)
Ingen undervisning i ämnet under perioden.
Uppgifter medsändes med eleven samt redovisas nedan.
Uppgifter mailas till lärare på Teneriffa, Mattias Walan, mattias.walan@teneriffaskolan.se
Uppgifter läggs ut på elevens lärplattform.
Kontakt till lärare i detta ämne (namn och e-mailadress):

Uppgifter (anges om ni valt alternativ 2 ovan):

Finns det några förmågor ni särskilt vill att vi fokuserar på i detta ämne?
…vänligen ange det då här, (OBS inget krav):

Sammanfattande kommentar av lärare på Svenska skolan Teneriffa, efter periodens slut

Särskilt stöd?
Har eleven någon form av särskilt stöd eller anpassningar i sin skolgång idag? Beskriv i så fall hur.

Övrigt?
Finns det något övrigt vi bör veta eller något ni önskar att eleven tränar extra på under perioden hos oss?

Till berörd lärare:
Vänligen skicka detta dokument till berörd lärare på Svenska skolan Teneriffa senast en vecka innan planerad
skolstart, det vill säga: Mattias Walan, mattias.walan@teneriffaskolan.se

Ort/Datum:
Mentor/klasslärare (namn och email):
ColegioSueco / Svenska skolan Teneriffa
Calle Coronel 8, Los Cristianos
38 650 Arona,Tenerife, España

Mobil: +34 642 351 337
Tel: +34 922 798 358
info@teneriffaskolan.se

