FLÖDE ACADEMEDIA SPRÅKCENTRUM

SPRÅKCENTRUM

“Studiehandledning på modersmålet kan anses vara en extra anpassning eller särskilt stöd bland annat
beroende på omfattningen och varaktigheten av stödet. Studiehandledning på modersmålet kan också
ges som ledning och stimulans till elever som uppnår de kunskapskrav som minst ska uppnås”. (Skolverket,
Juridisk Vägledning, “Mer om... Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd”).

Inledande bedömning
Rektor ansvarar för att skolan i god
tid genomför en bedömning av elevens
bas- och skolspråk samt förkunskaper och
ämneskunskaper. Önskvärt är att detta sker på
elevens starkaste språk.
Kontakta Academedia Språkcentrum
om handledare önskas delta vid
bedömningen.

Rektor
kontaktar
AcadeMedia
Språkcentrum med en
beställning senast
11 maj.
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Ledning och stimulans
samt extra anpassningar
Kontinuerligt under läsåret

Undervisande lärare uppmärksammar att en
elev genom ledning oh stimulans kan uppnå
djupare kunskap eller att en elev riskerar att inte
uppnå kunskapskrav i ämne eller kurs och vill
genomföra extra anpassningar inom ramen
för undervisningen som innebär bland
annat studiehandledning
på modersmålet.

Schema och
planering
Genomförande

Uppföljning 1
Undervisande lärare följer upp
tillsammans med elev och
handledare och utarbetar nya
handledningssätt kopplat till
elevens fortlöpande behov.
Undervisande lärare
återkopplar till rektor
efter uppföljningen.

Enkäter och
utvärdering
En gång per läsår bistår
Språkcentrum skolan med
enkäter för att följa upp elevernas,
lärarnas, studiehandledarnas samt
rektorernas uppfattning av
studiehandledningens
resultat.

Handledningen genomförs,
enskilt eller i grupp, före,
under eller efter lektionen
och är kopplat till
elevernas behov.

Utifrån elevens/elevernas
behov sätts schema för
studiehandledaren som sitter ner
med undervisande lärare och
lägger upp en planering och
mål med handledningen.

Rektor fattar
beslut om studiehandledning samt
kontaktar återigen
AcadeMedia
Språkcentrum.
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Uppföljning 2
Rektor och
AcadeMedia Språkcentrum
har kvalitetsuppföljning
varannan vecka. Rektor kan
också justera eller säga upp
studiehandledning vid
fastsatta datum.

Önskas
studiehandledning
på modersmål som en
stödåtgärd i åtgärdsprogram
(mer omfattande och med mer
ingripande karaktär)
kontaktar rektor
Språkcentrum för att
ange nytt behov.

Anmäla, utreda och
utarbeta åtgärdsprogram
Uppmärksammar undervisande lärare att
eleven, trots extra anpassningar inom ramen
för den ordinarie undervisningen, riskerar
att inte uppnå de kunskapskrav som minst
ska uppnås anmäler undervisande lärare
detta till rektor som beslutar om att
skyndsamt starta en utredning om
behov av särskilt stöd.
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