Lovskola sommaren 2021
Information till dig som är vårdnadshavare för elev i årskurs 8 och 9
Värmdö kommun är skyldig att erbjuda sommarskola till elever som riskerar att inte bli behöriga till
nationella program på gymnasiet. Det betyder att elever som går i årskurs 8 och 9, och som riskerar
att inte nå minst betyg E, ska erbjudas studier i sommarskola.

o

Värmdö kommun erbjuder 50 timmars lovskola till elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att
inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet

o

Elever i årskurs 9 erbjuds att genomgå prövning (en bedömning av en elevs kunskaper
inom ett specifikt ämne)

o

Sommarskola för elever i årskurs 8 och 9 genomförs med start den 16 juni. Lovskolan avslutas den 29 juni. Midsommarafton är ledig. Skoltid är kl. 9:00-15:00 och skollunch ingår.

Tid:

Information:
Eleverna får läsa ämnen där de riskerar att inte bli godkända i. Efter genomförd lovskola har elever i
åk 9 rätt till prövning av sina kunskaper och möjligheten att få ändrat slutbetyg.
Närvaro:
Att delta i lovskola är frivilligt för eleverna som får erbjudandet, men när en elev blivit anmäld och
tackat ja till en plats, gäller obligatorisk närvaro precis som i den vanliga skolan.
Lovskola
Lovskolan bedrivs i form av klassrumsundervisning. Ange i formuläret vilket ämne som du önskar
läsa. Fokus läggs främst på ämnena matematik, svenska och engelska.
Om lovskolan
Anmälan
De elever som anmält sig får meddelande och information per e-post eller brev hemskickat. Har du
inte fått något meddelande men har anmält dig är du välkommen att höra av dig till ansvariga för
lovskolan.
Ta med
Ta med en handlingsplan skriven av dig och din ordinarie lärare i det ämne du vill läsa på lovskolan
samt dina läroböcker och dator.
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Material
Lovskolan förser eleverna med läromedel och dator.
Betyg
Elever i åk 9 har rätt att få ett underkänt betyg prövat mot slutet av lovskolan och kan vid godkänt
resultat bli antagen till ett gymnasieprogram till hösten.
Skolskjuts
Elever får åka ordinarie bussar. Busskort delas ut vid lovskolans start.
Lunch och cafeteria
Lunch serveras på skolan. Lunchen bekostas av kommunen. Fika serveras under skoldagen.
Plats:
Farstaviken skola, Kvarnberget

Ansökan:
Lämnas in till skolan senast den 4 juni 2021

