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Sommarskolan i Falun 2017
Vad är Sommarskolan?
Sommarskolan erbjuder extrahjälp i svenska, engelska och matematik för högstadieelever
och elever på IM språk i Falun. Syftet är att eleverna ska få individuell undervisning i ett av
dessa ämnen för att bättre klara nästa läsår, samt kunna få hjälp till en effektiv studieteknik.
I och med att Sommarskolan leds av unga vuxna som själva nyligen varit i elevernas
situation, finns möjlighet till inspiration och vägledning på ett sätt som ofta är svårare att
hitta i den ordinarie skolundervisningen. Dessutom får eleven jobba i sällskap med jämnåriga
med liknande målsättning. Sommarskolan tar främst ansvar i att vara en social verksamhet
under sommarlovet, där ungdomar träffas och motiveras till en bättre studiemiljö. På
sommarskolan sker ingen betygssättning eller bedömning.

Hur går det till?
Under tre veckor får du som elev jobba med skolarbete på ett annat sätt än du är van vid
från den ordinarie skolan. Du får en personlig handledare som hjälper dig med det just du
behöver förbättra. Handledare kan koncentrera sig extra mycket på dig och dina
studiebehov eftersom du jobbar i en liten grupp på 2-4 elever.
Vi som arbetar på Sommarskolan är ungdomar som just avslutat andra eller tredje året på
gymnasiet och som vill ställa upp och hjälpa dig. Du kommer att arbeta med din personlige
handledare varje dag under Sommarskolan. Hen undervisar och handleder dig i det du tycker
är viktigt att fokusera på, på ett sätt som är lättsamt och smidigt för dig.
Sommarskolans verksamhet är helt kostnadsfri för dig som är skolungdom. Falu kommun
står för allt arbetsmaterial och restauranglunch varje dag.
Vi hoppas kunna bidra till att ge dig många roliga och värdefulla stunder tillsammans med
dina studiekamrater och handledare. Ofta knyts här nya vänskapsband inför den följande
skoltiden. Ta chansen att få massor av ny kunskap och lust, vilka förhoppningsvis hjälper dig
på vägen att nå dina studiemål.

Ses vi i sommar? Valet är ditt!
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Information om Sommarskolan
Högstadieelever: Måndag till fredag under veckorna 26, 27 och 28
(från måndagen den 26 juni till och med fredagen den 14 juli)
När?
Elever IM-språk: Måndag till fredag under veckorna 29, 30 och 31
(från måndagen den 17 juli till och med fredagen den 4 augusti)
För vem?

Högstadieelever och elever på IM språk.

Hur långa är
dagarna?

Mellan kl. 9.00 och 15.00. Efter kl. 15 finns verksamhetsledarna
och alla handledare till förfogande ytterligare en stund.

Var?

Kristinegymnasiet i centrala Falun. Vi finns på andra och tredje
våningen.

Hur anmäler
jag mig?

Genom att fylla i anmälningsformuläret på vår hemsida.
www.falun.se/sommarskolan

När är sista
datum för
anmälan?

Senast 14:e maj vill vi att du anmäler dig.

När får jag
besked?

Vi tar kontakt med dig per e-post eller vanlig post så snart vi samlat
årets ansökningar.

Behöver jag ta
med något?

Nej, men du får gärna ta med önskemål eller handlingsplan skriven
av dig och din ordinarie lärare i det ämne du vill läsa i sommar. Om
du vill!

Vad får jag?

Skrivmaterial, lunch och efter avslutad Sommarskola ett intyg
sammansatt av din ansvarige handledare.

Kontakt:
Verksamhetsledare
Moa Enarsson Bernard
Alexander Nordström
023-874 17 (för samtal)
076-119 77 56 (för sms)

sommarskolan@falun.se
Ansvarig för Sommarskolan
Pia Larshans-Bodare
Enhetschef, Arbetsmarknadsenheten
023-863 09

pia.larshans.bodare@falun.se

