Detta dokument bifogas lämpligen tillsammans med ansökan
om att få fullgöra sin skolplikt på̊ annat vis/ledighetsansökan.

Vad innebär det att förlägga del av sin skoltid på Svenska skolan Teneriffa?
Till den som det berör
Vi vill med detta brev försöka ge information om vår verksamhet som förhoppningsvis styrker er i det
eventuella dilemma ni har i samband med ledighetsansökan för elev på er skola.
Från Skolverket kan vi hämta följande information
En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns
synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. (Skollagen 7 kap 18 §)
Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter
som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på
olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. (Juridisk
vägledning – Mer om… www.skolverket.se 2013)
Vi förstår om ni i skolledningen känner en viss oro att ge längre ledigheter då lagtexten påpekar ovanstående,
men lägg märke till understruken text i kommentarstexten från deras hemsida, något vi stöttar och är en del
av. De svenska utlandsskolorna och däribland Svenska skolan på Teneriffa kan på olika sätt kompensera den
förlorade undervisningen i Sverige och även berika den med ytterligare kunskaper och erfarenheter från den
plats vi befinner oss på och som aktuell familj valt att erbjuda sitt barn och kanske är det just så att er elevs
vårdnadshavare just nu begär ledighet från er skola, ej från sina studier?
Om Svenska skolan Teneriffa
Svenska skolan på Teneriffa ligger i den lilla byn Los Cristianos i södra Teneriffa och här har vi bedrivit
undervisning sedan 2002. Verksamheten på vår skola följer svensk läroplan, Lgr 11 och vår undervisning utgår
från syfte, centralt innehåll och kunskapskraven i respektive ämne. Vi dokumenterar elevernas
kunskapsutveckling så att hemskolan tydligt kan se den utveckling som skett under tiden på Teneriffa. Alla
elever går i klasser om ca 13-15 elever där varje elev får mycket stöd i sin utveckling. Kravet för att få arbeta
hos oss är minst fem års erfarenhet efter lärarutbildningen samt lärarlegitimation. Lärarna väljs ut bland
hundratals sökanden.
Elever som stannar längre tid
För elever som stannar en längre tid, tre månader eller mer, fungerar vi precis som en skola i Sverige. Vi
planerar och genomför undervisningen utifrån läroplan och bistår också med läromedel och annat
skolmaterial. Vi har pedagogiska planeringar för de olika ämnesområdena, teman eller Storylineprojekt. Vi
dokumenterar elevens utveckling samt vilka centrala innehåll vi berört och stämmer av mot kunskapskraven.
Dokumentationen får eleven med sig hem. Vi önskar att eleverna inför sin flytt till Teneriffa har med sig sin IUP
samt dokumentation över måluppfyllelse så att vi kan utgå från varje elevs behov och målsättningar. Elever i åk
7-9 som är hos oss under en längre period (en termin eller längre) läser via Sofia Distans i Stockholm. Det är då
lärarna där som står för planering och bedömning och vi handleder eleverna i genomförandet. Om rektor i
aktuell högstadieskola i Sverige godkänner att dess elev tar emot uppgifter från hemskolan istället för Sofia
Distans så är det förstås OK från vårt håll.
Elever som stannar kortare tid
För de elever som vistas här kortare tid, tre månader eller mindre arbetar eleverna med samma uppgifter som
de skulle gjort om de varit hemma. Det betyder då att eleven har med sig sin IUP och läromedel från skolan i
Sverige. Planeringen kan skickas med för hela perioden eller mejlas till vår lärare veckovis. Vi hjälper eleverna
att genomföra planeringen och lämnar sedan med ett skriftligt omdöme. De äldre barnen brukar ha
mejlkontakt med sina lärare hemma och skicka över sina uppgifter. Vi kan anpassa oss efter hemskolans
önskemål och en blandning av de två ovan beskrivna undervisningsvarianterna kan bli aktuell. Vi välkomnar en
god kontakt med er och tillsammans med era planeringar samt material och våra utförliga omdömen är vi
övertygade om att återgången till er skola efter hemkomst kommer att gå smidigt.
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Alla känner alla
Vi lägger stor vikt vid att vi alla känner varandra och att stora som små umgås. Flera mornar samlas skolans
elever i en gemensam morgonsamling då alla ser alla. Vi välkomnar nya elever och tar farväl av ”gamla”, pratar
om aktuella händelser i världen, gör olika samarbetsövningar, dans eller annat tillsammans. Skolans val är
spanska vilket alla elever från F-klass och uppåt erbjuds. Eleverna får i det tematiska arbetet kunskap om
spansk kultur och natur, genom regelbundna studiebesök, utflykter mm.
Godkända av Skolverket och granskade av Skolinspektionen
Vår skola är godkänd av Skolverket, vilket innebär att vi granskas av Skolinspektionen. Vi genomför nationella
prov och sätter betyg utifrån Lgr 11. Vår skola är delvis avgiftsfinansierad. Vissa kommuner väljer att skicka
med skolpeng, medans vissa väljer att behålla den och på det viset inte riskera ekonomiskt bortfall under
perioden, utan tvärtom. Om man stannar längre tid finns det också möjlighet att söka statsbidrag för att få en
sänkt skolavgift. På www.teneriffaskolan.se finns mer information om detta samt om vår verksamhet, våra
värderingar och annan nyttig information.

Om Ni som rektor eller lärare har ytterligare frågor så tveka inte att kontakta oss.

Med vänlig hälsning

______________________________________
Tommy Isaksson, rektor Svenska skolan Teneriffa
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