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Sommarskola, Altorpskolan 2016
Vecka 24 och 25 genomfördes sommarskola på Altorpskolan. 84 elever deltog och undervisades av sju
lärare. Detta är en stor utökning i jämförelse med föregående år då 27 elever läste sommarskola.
Utöver lärarna fanns fyra språkstödjare och två ungdomar som hade sitt sommarjobb förlagt till
sommarskolan. De ämnen eleverna undervisats inom är svenska, svenska som andraspråk, engelska och
matematik. Lättare lunch i form av smörgås och dricka har serverats och de elever som har varit i behov
av skolskjuts har fått det.
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Niorna erbjöds särskild prövning i de ämnen de inte hade nått godkänd nivå. Av dessa var det två elever
som genomförde och klarade prövningen. En elev inom ämnet svenska och den andra inom matematik.
Elevkommentarer utifrån utvärderingen: Generellt är eleverna nöjda med antal dagar och
tidsomfattning. De upplever att de fått mycket hjälp och att de nått ökade kunskaper. ”Tyst och lugn
omgivning”, ”skönt att fokusera på ett eller två ämnen” och ”bra och snabb hjälp” lydde några
elevkommentarer. De elever som upplever att dagen är för lång eller att det varit jobbigt att gå
sommarskola i två veckor är också de elever som fyllt i att det är mamma och/eller pappa som bestämt
att de ska gå sommarskola. De elever som själva vill gå i sommarskola är över lag mera positiva till både
innehåll och tidsomfattning.
Lärarnas kommentarer: Oerhört positivt från samtliga undervisande lärare. Även om tiden är knapp har
eleverna kunnat fokusera på de områden de inte varit godkända inom. De har därmed kunnat träna
specifika förmågor vilket gett goda resultat. Oerhört värdefull tid. Dels för undervisningen, men också
för att lära känna eleven i ett lättare sammanhang. En lärare bjöd in Borås tidning som kom och gjorde
ett reportage (finns med som bilaga). Detta år lade lärarna in två kortare pass med team-övningar för
eleverna, vilket stärkte både trivsel och gemenskap.
Rektors reflektioner: Fler anmälda till sommarskola detta år än föregående vilket varit positivt. Många
elever som gick sommarskola 2015 valde att göra om det 2016 och flera skrev även i utvärderingen att
de gärna anmäler sig till nästa år om de inte når målen. Endast en av sju lärare hade medverkat vid
tidigare sommarskola så flera var väldigt imponerade över elevernas kunskapsutveckling. En anledning
till att elevantalet ökat så markant kan vara att vi var tidigt ute med att informera idrottsföreningar och
kyrka om sommarskolan, vilket gjorde att det inte var så många aktiviteter och läger vi behövde
konkurrera med.
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